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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 19 d’abril 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 12 d'abril de 2021.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:30 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.

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.

SECRETARIA

2. Sol·licitud de subvenció del Programa d’Actuacions Municipals de Millora 
Urbana 2021.

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 17 de desembre de 2019 
va aprovar el Pla d’Inversions Metropolità de l’AMB 2020-2023, en el que s’inclou el 
Programa d’actuacions de millora urbana i social (PAMUS).

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat té una assignació anual de 314.266,40 € a 
partides pressupostàries directament referides al manteniment dels equipaments i 
serveis  comptabilitzats com a despeses corrents.

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

ACORDS

PRIMER. Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que inclogui en el Programa 
d’Actuacions Municipals de Millora Urbana, anualitat 2021, les despeses corrents que 
es relacionen a continuació, per un import total de //314.266,40 //€ :

Pro. Eco. Descripció
Import a sol·licitar 
PAMMU 2021

323 22700 NETEJA CENTRES ESCOLARS 82.911,15

163 22700 NETEJA VIES PÚBLIQUES 231.355,25

  TOTAL 314.266,40
Subv. PAMMU 2021 destinada a despesa corrent 314.266,40

SEGON. Notificar l’acord a l’AMB. 

   
ENSENYAMENT

3. Aprovació de l’addenda a les Bases del concurs de l’EMM i la convocatòria 
curs 2020-21 

El 8 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar les Bases que regularien el 
concurs “Lluís Soler i Ametller”, organitzat per l’Escola Municipal de Música, per l’edició 
del curs 2018-19 i posteriors.

A conseqüència de les mesures de prevenció de contagis imposades per la lluita contra 
la pandèmia sanitària, és necessari la modificació puntual de les esmentades Bases 
per tal de poder realitzar el concurs en aquest darrer trimestre del curs 2020-21.

El tècnic d’Educació ha emès l’Informe relatiu a l’aprovació de l’addenda a les Bases 
reguladores del concurs “Lluís Soler i Ametller” a la millor interpretació musical per a 
l’edició de 2021, de 31 de març de 2021, que obra en aquest expedient.

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

PRIMER.- Aprovar l’Addenda a les Bases del concurs “Lluís Soler i Ametller”, que 
suposen una modificació puntual per a l’edició del curs 2020-21.
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Codi Segur de Validació 0aed72f6a676433db10315d9cf277d7a001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
04

/0
5/

20
21

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Núm. Exp. General: [EXP.DATGEN.NUG]
La Pau,5 (08757) Referència: [EXP.DATGEN.REF]
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

SEGON.- Convocar el concurs dels Premis Lluís Soler i Ametller per aquest curs 2020-
2021, i donar-ne publicitat al tauler d’anuncis de l’Escola, de l’Ajuntament i al web 
municipal. 
   

CULTURA

4. Aprovació Subvenció 2021 Addenda conveni Sant Telm 2017-2021

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de novembre de 2017, 
va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Societat 
Cultural Sant Telm, amb CIF:G58213372, per a regular les condicions de finançament 
i suport, mitjançant l’atorgament d’una subvenció, amb la garantia del manteniment, 
la continuïtat i regularitat de la prestació per part d’aquesta entitat, dels serveis 
culturals i d’ocupació del lleure que havia d’efectuar dins de les seves instal·lacions al 
municipi, amb efectes 20 de desembre de 2017 fins el 19 de desembre de 2021, i 
s’autoritzà i disposà la despesa de caràcter plurianual en concepte de subvenció en les 
quanties següents:

Exercici 2017 ............. 825€
Exercici 2018 a 2020... 27.000€/any
Exercici 2021 ............. 26.175€/any

Per Junta de Govern Local, de data 23 de desembre de 2019 s’aprovà l’ampliació de 
la subvenció per import de 10.000€ i l’addenda del Conveni regulador de la subvenció 
existent a l’expedient, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33.334.48903 del 
pressupost municipal, relativa a l’exercici 2021. L’addenda al Conveni inicial es va 
signar amb data 13 de març de 2020.

També per Junta de Govern Local, de data 23 de desembre de 2019, s’autoritzà i 
disposà la despesa a l’entitat Societat Cultural Sant Telm, amb CIF:G58213372, de 
caràcter plurianual en concepte de subvenció en les quanties següents, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 33.334.48903:

Exercici 2019: 10.000€/any
Exercici 2020: 10.000€/any
Exercici 2021: 10.000€/any

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat 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).

Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor de l’entitat Societat 
Cultural Sant Telm per import de 37.000€, definida com a pròpia, pels articles 118 i 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0aed72f6a676433db10315d9cf277d7a001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
04

/0
5/

20
21

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


següents del ROAS, suposant una atribució efectiva i dinerària a càrrec de la partida 
pressupostària 33.334.48903 del vigent pressupost.

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 Societat Cultural Sant Telm, amb CIF:G58213372, per 
SOL_ENTRA_2021_676 i 717, de dates 21 i 22 de gener, ha presentat la sol·licitud de 
subvenció de 10.000€, consignada nominativament al pressupost per a l’exercici 2021, 
en concepte de bestreta.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de l’Àrea de Finances, Cultura, Comerç i 
Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents,

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’ampliació de la subvenció atorgada per concessió directa a l’entitat 
Societat Cultural Sant Telm, per import de 10.000€, destinada a finançar el 
manteniment, la prestació dels serveis culturals i les activitats que es desenvoluparan, 
relativa a l’any 2021.

SEGON. Aprovar l’addenda del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat Societat Cultural Sant Telm, per al finançament 
i suport, amb la garantia del manteniment, la continuïtat i regularitat de la prestació 
per part d’aquesta entitat, dels serveis culturals i d’ocupació del lleure que havia 
d’efectuar dins de les seves instal·lacions al municipi, relativa a l’any 2021.

TERCER. Reconèixer l’obligació del 100% de la despesa en concepte de bestreta, de 
la subvenció atorgada a favor de l'entitat Societat Sant Telm, amb CIF: G58213372, 
relativa a l’exercici 2021, per import total de 10.000€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 33.334.48903 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.

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

CINQUÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

El segon tinent d’alcaldessa Albert Cañellas, s’absté de participar en la deliberació i en 
la votació d’aquest assumpte atenent que la seva cònjuge és de la tresorera de 
l’associació
   

CONTRACTACIÓ 

5. Adjudicació contracte serveis manteniment aplicació informàtica Gescity
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L’Ajuntament té instal·lat a les dependències de la Policia Local el programa informàtic 
GESCITY (Gespol), amb les aplicacions Sipcat, Multes, GPSS i PDA, i que necessita 
d’un manteniment continuat per part de l’empresa que el gestiona, amb l’objectiu de 
donar cobertura permanent als problemes que puguin sorgir durant la seva execució i 
utilització, així com per mantenir-lo actualitzat. En no disposar de mitjans personals i 
materials idonis per dur a terme aquestes tasques, es fa necessària la licitació d’un 
expedient de contractació que permeti aconseguir l’objectiu proposat, i doni cobertura 
a aquest manteniment. 

El cap de la Policia Local ha emès informe que consta a l’expedient on, un cop efectuada 
la negociació i en base al pressupost presentat per l’empresa Adaking Software para 
la Gestión de las Ciudades 2050, SL amb CIF B95837555, sol·licita la contractació 
d’aquest servei a favor d’aquesta empresa ja que és la titular dels drets d’explotació i 
dels dret de propietat intel·lectual de l’aplicació, amb una durada a comptar des de 
l’acord d’adjudicació i prorrogable un any més, amb un import de 1.251,94€, 21% 
d’IVA exclòs.

Ateses les característiques d’aquesta contractació el procediment haurà de seguir la 
tramitació ordinària i s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat amb una 
única empresa licitadora, de conformitat amb l’article 168.a.2) de la LCSP. En aquest 
sentit s’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec 
de condicions tècniques que han de regular aquest contracte, elaborats a partir de la 
negociació efectuada amb l’empresa i en funció de la seva proposta presentada, i que 
han estat informats per la Secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a 
l’expedient.

En conseqüència, un cop acordat l’inici de l’expedient de contractació, l’aprovació dels 
plecs i l’adjudicació a l’empresa, es formularà requeriment a l’empresa adjudicatària 
perquè, dins del termini de tres dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què rebi 
la notificació de l’acord d’adjudicació, presenti declaració de conformitat per executar 
el servei segons l’establert en els Plecs, basats en la seva proposta de manteniment 
presentada en data 15 de març de 2021, amb RE 2021/2826, així com declaració 
responsable de capacitat d’obrar, de conformitat amb els Annexos I i II del PCAP que 
s’adjuntaran a la notificació d’adjudicació del contracte. Una vegada l’empresa 
adjudicatària hagi presentat la documentació esmentada, es procedirà a la formalització 
del contracte, i es publicarà en el perfil del contractant.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments 
municipals proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció 
dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de manteniment de l’aplicació 
informàtica Gescity, així com el Plec de clàusules administratives particulars i Plec de 
condicions tècniques que regularan la contractació, pel procediment negociat sense 
publicitat amb l’empresa Adaking Software para la Gestión de las Ciudades 2050, SL 
amb CIF B95837555 com a única empresa licitadora en ser titular dels drets 
d’explotació i propietat intel·lectual de l’objecte del contracte, amb una durada inicial 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0aed72f6a676433db10315d9cf277d7a001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
04

/0
5/

20
21

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


a comptar de l’aprovació del present acord i fins el 28 de febrer de 2022, prorrogable 
per un any més.

SEGON. Adjudicar el contracte de serveis de manteniment de l’aplicació informàtica 
Gescity a l’empresa Adaking Software para la Gestión de las Ciudades 2050, SL amb 
CIF B95837555, per import de 1.251,94€, 21% d’IVA exclòs, per a la durada inicial 
del contracte, amb possibilitat de ser prorrogat per un any més.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de 
1.514,85€, que inclou l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
02.920.20600 del vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit que es consigni 
en el pressupost de l’any 2022, en les quanties següents:

 Exercici 2021 .............. 1.262,37€
 Exercici 2022 ..............    252,48€

QUART. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, juntament amb els 
plecs que regulen la contractació, i publicar-lo en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

CINQUÈ. Requerir l’empresa licitadora que aporti, en el termini màxim de tres dies 
hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord, la declaració 
de conformitat (Annex II) per executar el servei en les mateixes condicions que en el 
pressupost presentat, així com la declaració responsable (Annex I) del Plec de 
clàusules administratives particulars adjunt a aquesta notificació, com a requisit per a 
la formalització del contracte.

SISÈ.  Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 dies 
hàbils següents a l’enviament de la notificació de l’adjudicació.

6. Aprovació certificació final contracte obres reparació esvorancs Plaça 
Països Catalans.

En data 7 d’octubre de 2020 es va formalitzar el contracte de les obres i actuacions 
necessàries per a la reparació dels esvorancs ocorreguts a la Plaça dels Països Catalans, 
amb motiu de diversos episodis de fortes pluges, i restablir-ne la circulació viària de la 
plaça, minimitzant el risc de nous esvorancs que puguin afectar al trànsit, amb 
l’empresa Contratas Vilor SL amb CIF B97400626, per import màxim de 378.970,00€, 
21% d’IVA exclòs, 458.553,70€ IVA inclòs.

En data 27 de gener de 2021 es va signar l’acta de recepció de les obres, i en data 29 
de gener, amb registre d’entrada núm. 2021/980, l’empresa adjudicatària va presentar 
la certificació final, que contempla l’obra executada pendent de certificar per import de 
89.658,71€ (IVA inclòs) que, juntament amb els imports certificats a compte en les 
certificacions anteriors per un total de 406.280,42€ (IVA inclòs), conformen l’import 
total d’adjudicació de 495.939,13€ (IVA inclòs). La diferència entre l’import adjudicat 
inicialment, i el realment executat es justifica en l’informe emès per la direcció 
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facultativa, de 3 de febrer, i que s’incorpora a l’expedient, del que se’n desprèn que 
s’han produït variacions d’amidaments en diferents unitats respecte de les aprovades 
en el projecte executiu, amb un increment total del 8,15%, sense incorporació de nous 
preus.

L’article 242.4.i. i ii. de la LCSP estableix que l’excés d’amidaments que no superi el 
10% del preu del contracte inicial, i la inclusió de preus nous que en el seu conjunt no 
superin el 3% del pressupost inicial del mateix, respectivament, no tindran la 
consideració de modificacions del contracte. En conseqüència i en el cas que ens ocupa, 
la variació d’amidaments no té la consideració de modificació de contracte, i serà 
suficient la seva aprovació com a requisit per aprovar la certificació final.

Cal indicar que l’acta de recepció determina l’inici del termini de garantia, fixat en un 
(1) any a la clàusula VI.11. del PCAP.

L’article 243 de la LCSP determina que dins el termini de tres mesos, comptats a partir 
de la recepció de l’obra, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final de 
les obres executades, que serà abonada a compte de la liquidació del contracte. En 
aquest sentit i tal i com consta en l’acta de recepció signada, no manca cap execució 
per realitzar.

La secretària acctal. de l’Ajuntament ha emès al respecte informe que forma part de 
l’expedient.

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

PRIMER. Aprovar les variacions en els amidaments recollits en la certificació final del 
contracte d’obres i actuacions necessàries per a la reparació dels esvorancs ocorreguts 
a la Plaça dels Països Catalans, amb motiu de diversos episodis de fortes pluges, i 
restablir-ne la circulació viària de la plaça, minimitzant el risc de nous esvorancs que 
puguin afectar al trànsit, per import de 37.385,43€, IVA inclòs, que suposa un 
increment del 8,15% sobre l’import adjudicat.

SEGON. Aprovar la certificació final del contracte per a l’execució de les obres i 
actuacions necessàries per a la reparació dels esvorancs ocorreguts a la Plaça dels 
Països Catalans, amb motiu de diversos episodis de fortes pluges, i restablir-ne la 
circulació viària de la plaça, minimitzant el risc de nous esvorancs que puguin afectar 
al trànsit, adjudicat a l’empresa Contratas Vilor SL amb CIF B97400626, essent 
l’import total de les mateixes de 495.939,13€ (IVA inclòs), i restant pendent d’abonar 
al contractista l’import de 89.658,71€ (IVA inclòs).

TERCER. Disposar i reconèixer l’obligació per import de 52.273,28€, IVA inclòs, 
corresponents a import adjudicat pendent de certificar, i autoritzar, disposar i 
reconèixer l’obligació de l’import de 37.385,43€, corresponents als increments per 
variacions d’amidaments, ambdós amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
11.155.61916 del pressupost municipal vigent, projecte 2020/2/AJUNT/28 del 
pressupost municipal vigent.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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QUART. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció facultativa de 
les obres, pel seu coneixement i efectes.

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.

SALUT PÚBLICA

Urgència. Proposta acceptació fons de prestació "Plans de contingència en 
salut pública local per a fer front a la covid-19"

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 11/3/21, va adoptar un 
acord pel qual s’aproven les concessions del fons de prestació “Plans de contingència 
en salut pública local per a fer front a la COVID-19”, en el marc de la convocatòria del 
catàleg de serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

L’ens destinatari, és a dir, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, disposa d’un termini 
d’un mes natural des de la data de la notificació de la concessió per presentar 
l’acceptació expressa de la mateixa o presentar la renúncia de l’ajut. 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Salut pública, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent acord:

ÚNIC. Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona per a l’actuació referida a 
continuació, així com les condicions per a la seva aprovació, en el marc del règim 
regulador del catàleg de serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023:

ENS LOCAL NIF CODI XGL IMPORT CONCEDIT Operació Posició
Ajuntament 
de Corbera de 
Llobregat

P0807100C 21/Y/298227 2.972,00 2103000399 17

  
7. Precs i preguntes.

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 10:33 
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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