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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 14 de juny de 2021 va 
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent:

“ACTA DE LA SESSIÓ ordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 7 de juny de 2021.

A les 9:30 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en primera convocatòria, 
per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia. La sessió 
s’ha realitzat amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ella en temps
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents:

-    Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora

Absents i/o excusats/des: Meritxell García de Llanza

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1. Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

CULTURA

2. Aprovació del conveni amb el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
de l’any 2021.
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari la realització d’estudis i 
projectes culturals, científics i de reflexió de la realitat comarcal del Baix Llobregat i el 
seu finançament, per la qual cosa contempla en el pressupost general per a l’exercici 
2021 l’atorgament d’un ajut directe a les entitats que contribueixen a vertebrar la 
comarca a nivell cultural, a promoure la cohesió territorial i a difondre els valors 
històrics, socials, culturals i naturals del Baix Llobregat, de conformitat amb el que 
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

Aquestes entitats han de tenir les tasques de desenvolupament cultural, científic i de 
reflexió sobre la realitat comarcal i per objectius, impulsar la recerca en l’àmbit social 
sobre el coneixement de la comarca i els seus pobles i divulgar-ne els resultats, vetllar 
per la defensa del territori, del patrimoni, de la identitat i la història del Baix Llobregat 
i recuperar la memòria democràtica de la comarca. Han d’impulsar l’aprofundiment en 
el coneixement històric i actual de la realitat comarcal, per ajudar a formular respostes 
de conjunt dels fenòmens estudiats. Afavorir la descoberta de l’entorn, fomentant la 
creació de xarxes socioculturals amb una perspectiva integradora i global del treball 
comunitari. Elaborar eines de suport per a institucions i entitats, per a 
investigadors/res, estudiosos/ses, i pels mestres i professorat de la comarca. I per 
assolir aquest objectius promouen l'establiment de convenis de col•laboració amb els 
ajuntaments de la comarca.

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. 
Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en que 
l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma 
expressa en l’estat de despeses del pressupost.

Entre les subvencions directes contemplades al Pressupost vigent, figura a la partida 
33.334.48902, una a favor del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, per 
import de 750€, per a la realització d’estudis i projectes culturals, científics i de reflexió 
de la realitat comarcal del Baix Llobregat.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

L’entitat Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat amb CIF:G08890659, per 
SOL_ENTRA_2021_4992 i 4993, de data 13 de maig, ha presentat la sol·licitud de 
subvenció de 750€, consignada nominativament al pressupost per a l’exercici 2021, 
en concepte de bestreta.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Cultura proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

ACORDS
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PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i el Centre 
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb CIF:G08890659, per a la realització 
d’estudis i projectes culturals, científics i de reflexió de la realitat comarcal del Baix 
Llobregat al llarg de l’any 2021.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa al Centre 
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb CIF:G08890659, per import de 750€, 
destinada a finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent a les activitats 
que s’han desenvolupat a l’any 2021.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa al Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, amb CIF:G08890659, per import de 750€, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 33.334.48902 del vigent pressupost municipal.

QUART.  Reconèixer l’obligació del 100% de la despesa en concepte de bestreta, de 
la subvenció atorgada a favor del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb 
CIF:G08890659, per import de 750€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33.334.48902 del vigent pressupost municipal, i procedir al seu pagament un cop 
subscrit el conveni regulador, d'acord amb les condicions establertes a la clàusula 
tercera de l'esmentat conveni.

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa o persona qui delegui, per signar aquest conveni.

SISÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.
   

3. Aprovació del conveni amb l’entitat Societat Coral Diadema Corberenca de 
l’any 2021.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment i la promoció 
d’activitats culturals adreçades als seus habitants, per la qual cosa contempla en el 
pressupost general per a l’exercici 2021 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a 
entitats culturals del municipi, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (LGS).

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. 
Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en que 
l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma 
expressa en l’estat de despeses del pressupost.

Entre les subvencions directes contemplades  al Pressupost vigent, figura a la partida 
33.334.48901, una a favor de l’entitat la Societat Coral Diadema Corberenca, per 
import de 39.000€, per al foment les activitats culturals i d’ocupació del lleure, 
mitjançant l’organització d’actes i esdeveniments per la seva promoció.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels ens 
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locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

La Societat Coral Diadema Corberenca amb CIF:G08405557, per  
SOL_ENTRA_2021_3085 i 5824, de dates 19 de març i 26 de maig, respectivament, 
ha presentat la sol·licitud de subvenció de 39.000€, consignada nominativament al 
pressupost per a l’exercici 2021, en concepte de bestreta.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Cultura proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat Societat Coral Diadema Corberenca, per tal de 
garantir el manteniment, la continuïtat i regularitat de la prestació per part d’aquesta 
entitat, dels serveis culturals i d’ocupació del lleure que efectua dins de les seves 
instal·lacions al municipi, així com per permetre la utilització de les instal·lacions de 
l’entitat per part de l’Ajuntament de Corbera, per a les seves finalitats de caire cultural 
o social, que es duran a terme durant l’exercici 2021.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l'entitat 
Societat Coral Diadema Corberenca, CIF:G08405557, per import de 39.000€, 
destinada a finançar les despeses de l’entitat generades durant l’any 2021.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat la Societat Coral Diadema 
Corberenca amb CIF:G08405557, per import de 39.000€, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 33.334.48901 del vigent pressupost municipal. 

QUART. Reconèixer l’obligació del 100% de la despesa en concepte de bestreta, de la 
subvenció atorgada a favor de l'entitat Societat Coral Diadema Corberenca, 
CIF:G08405557, per import de 39.000€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33.334.48901 del vigent pressupost municipal, i procedir al seu pagament un cop 
subscrit el conveni regulador, d'acord amb les condicions establertes a la clàusula 
quarta de l'esmentat conveni.

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa o persona qui delegui, per signar aquest conveni.

SISÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

EDUCACIÓ

4. Aprovació sol·licituds de subvencions a la Generalitat de Catalunya per al 
sosteniment de l'Escola Municipal de Música pels cursos 2018-2019 i 2019-
2020.
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El 26 de gener de 2021 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar 
l'ORDRE EDU/7/2021, de 7 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del 
procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al 
finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del 
curs 2019-2020.

La base 6 estableix que el termini de presentació de sol·licituds s'establirà en la 
convocatòria de subvencions corresponent, fet que, a la data de signatura d'aquest 
informe, encara no s'ha produït.

La base 5.2.c estableix que, entre la documentació que caldrà adjuntar a la sol·licitud, 
caldrà aportar l'acord per sol·licitar la subvenció per part de l'òrgan municipal 
competent.

El 12 de maig de 2021 es va publicar al DOGC la Resolució EDU/1404/2021, de 5 de 
maig, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de 
subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de 
música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.

L’1 de juny de 2021 el tècnic d’Educació de l'Ajuntament va emetre un informe sobre 
la necessitat d'aprovar les sol·licituds de les esmentades subvencions. 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Educació proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Sol·licitar la subvenció per al sosteniment del funcionament de  l'Escola 
Municipal de Música Lluís Soler i Ametller, al Departament d’Educació, per al curs 
2018-2019.

SEGON.- Sol·licitar la subvenció per al sosteniment del funcionament de  l'Escola 
Municipal de Música Lluís Soler i Ametller, al Departament d’Educació, per al curs 
2019-2020.

TERCER.- Facultar l'Alcaldessa, o la persona en qui delegui, per sol·licitar l'esmentada 
subvenció i signar la documentació necessària.

QUART.- Trametre, dins del termini obert per la sol·licitud, que finalitza el 9 de juny 
de 2021, les sol·licituds pels mitjans previstos a tal efecte.

CONTRACTACIÓ

5. Incoació del contracte d’obres per a la renovació de la xarxa de 
clavegueram municipal de la Plaça Padró.

Les clavegueres del nucli urbà del municipi són objecte d’inspeccions periòdiques, com 
a part del manteniment preventiu programat. Amb les dades obtingudes en la zona de 
la Plaça Padró, es va constatar que l’envelliment que pateix aquesta zona recomana la 
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seva substitució integral. Les pèrdues d’aquestes clavegueres estan generant 
problemes als veïns de la zona i és imperatiu que siguin aturades en el termini més 
curt possible. Aquesta plaça és un cul de sac, que recull les aigües dels habitatges del 
voltant. Les clavegueres que arriben aquí connecten a la xarxa del Carrer del Canigó. 
L’estat actual està format per aquests tubs 1366, 1367 i 1374 de formigó de diàmetre 
250 mm. Es troben molt envellits i amb nombroses esquerdes i defectes. Els pous 
P450, P449 i P448 també necessiten una renovació integral.

L’objecte d’aquest contracte són les obres necessàries per a la renovació de la xarxa 
de clavegueram municipal de la Plaça Padró, segons projecte executiu redactat per 
part dels serveis tècnics municipals, en data 7 de maig de 2021, i aprovat inicialment 
en data 17 de maig, trobant-se en fase d’exposició pública, amb un import d’execució 
de 55.967,02€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 5 setmanes.

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el document tècnic, 
es fa necessària la contractació de les mateixes per part d’una empresa especialitzada. 
S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars que ha de 
regular aquest contracte, i que ha estat informat favorablement per la Secretària 
acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporat a l’expedient.

Atès que el projecte executiu es va aprovar inicialment en data 17 de maig de 2021 i 
sotmès a exposició pública per un període de 30 dies hàbils a comptar de l’endemà de 
la seva publicació en el BOP de la província de Barcelona, preveient com a data màxima 
de publicació el 13 de juliol de 2021,  com a data la despesa d’aquesta licitació es 
troba consignada a l’exercici pressupostari 2021, els pressupostos del qual es troben 
en fase d’aprovació inicial i exposició pública, l’adjudicació del contracte s’ha de 
condicionar suspensivament a l’aprovació definitiva del projecte.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Serveis públics proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres necessàries per a la 
renovació de la xarxa de clavegueram municipal de la Plaça Padró, segons document 
tècnic aprovat inicialment en data 17 de maig de 2021 i que es troba en fase 
d’exposició pública, i iniciar els tràmits per a la seva licitació i adjudicació, mitjançant 
el procediment obert simplificat abreujat, aprovant-ne el Plec de clàusules 
administratives particulars que, juntament amb el Plec de clàusules administratives 
generals aprovat per l’Ajuntament regularan aquesta contractació. L’import de licitació 
total s’estableix en un màxim de 55.967,02€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució 
màxim de 5 setmanes.

L’adjudicació d’aquest contracte i, en conseqüència l’inici de les obres, resta 
condicionada suspensivament a l’aprovació definitiva del projecte executiu, que es 
troba aprovat inicialment i en exposició pública, preveient com a data màxima de 
publicació el 13 de juliol de 2021.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a 
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presentar les proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. 
La presentació de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre 
Digital disponible en el perfil del contractant municipal. 

TERCER. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 67.720,09 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
13.160.61901 (PROJECTES ECONÒMICS 2020/2/AJUNT/19, 12.104,51€, i 
2021/2/AJUNT/16, 55.615,58€) del pressupost municipal per a l’exercici 2021.

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.

L’Albert Cañellas Pagès, segon tinent d’alcaldessa, s’absté de participar en la 
deliberació i en la votació d’aquest assumpte per possible conflicte d’interessos. 

PROPOSTA D’URGÈNCIA

Fora de l’ordre del dia, la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre 
del dia, per raó d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat 
dels presents.

RECURSOS HUMANS I OCUPACIÓ

Urgència. Aprovació de les bases que regulen el procés selectiu per cobrir, 
mitjançat concurs oposició en torn lliure, una plaça de tècnic/a superior, Cap 
d'intervenció.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de desembre de 
2020, va aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquesta corporació per l’any 2020, 
corresponent a la taxa d’estabilització de l’ocupació temporal per aquelles places 
estructurals que, dotades pressupostàriament, haguessin estat ocupades de forma 
temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre 
de 2017 i en concret la següent:

PLAÇA TIPUS DE 
PERSONAL

NUM. 
VACANTS

ESCALA SUBESCALA GRUP SISTEMA 
SELECCIÓ

Tècnic/a 
administració 
especial

Funcionari/a 1 AE Tècnica A1 Concurs-
oposició lliure

la qual va ser publicada el 22 de desembre de 2020 al BOP CVE-Núm. de registre: 
2020037529.
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L’article 70.1 de L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic diu que l'execució de l'oferta 
d'ocupació pública o instrument similar s'ha de desenvolupar dins el termini 
improrrogable de tres anys.”

Per tal d’executar l’oferta pública d’ocupació del 2020 per a la l’estabilització 
extraordinària  de l’ocupació temporal i vista la necessitat de constitució d'una borsa 
de tècnics A1 que permeti cobrir vacants quan no sigui possible la cobertura amb 
caràcter fix, així com cobrir de forma àgil els períodes de vacances, baixes, permisos, 
llicències i altres necessitats circumstancials del servei, es fa del tot imprescindible 
l’elaboració d’unes bases i l’inici del procés selectiu corresponent.

La regidora de Recursos humans, ha emès provisió en la que s’estableix la necessitat 
de que es redactin les bases per a convocar un procés selectiu per tal de cobrir una 
plaça de tècnic/a superior, cap d’intervenció, corresponent a l’oferta pública d’ocupació 
d’aquest Ajuntament per a l’any 2020, per a la l’estabilització extraordinària  de 
l’ocupació temporal, enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, 
Grup A, Subgrup A1, en règim de personal funcionari de carrera i constituir una borsa 
de treball.

La Cap del Servei de recursos humans ha emès informe al respecte.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Recursos humans i ocupació proposa a la 
Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER: Aprovar les bases reguladores que hauran de regir la convocatòria del procés 
selectiu per tal de cobrir una plaça de tècnic/a superior, cap d’Intervenció, 
corresponent a l’oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 2020, per 
a la l’estabilització extraordinària de l’ocupació temporal, enquadrada a l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica, Grup A, Subgrup A1, en règim de personal 
funcionari de carrera i constituir una borsa de treball.

SEGON: Obrir la convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini 
de 20 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds de participació a comptar des del 
dia següent a la publicació en el DOGC de les bases, i que seran publicades també al 
BOPB, a la web municipal i a l’e-tauler.

Les presents bases constitueixen un acte de tràmit qualificat i, en conseqüència, són 
impugnables, en els termes dels articles 112.1 i 123.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
mitjançant la interposició d’un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament o directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu.
   

6. Precs i preguntes.
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Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:00 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital.

La secretària acctal., Marta Puig Puig
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