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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 20 de desembre 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 13 de desembre de 2021.

A les 09:20 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:

- 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
- Meritxell García de Llanza, regidora

Absents i excusats/des: Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa

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.

CONTRACTACIÓ 

2. Adjudicació contracte subministrament amb instal·lació de jocs infantils

En data 11 d’octubre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del subministrament amb instal·lació de 
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diversos jocs infantils, tanques de plàstic reciclat per a perimetrar els espais i/o 
separació entre diferents jocs, i la millora en la pavimentació de tres àrees infantils i 
una àrea de jocs biosaludables, i es va convocar la licitació pel procediment obert 
simplificat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, amb 
presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de 67.796,64€, 
21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de l’execució del contracte, amb aplicació dels 
preus unitaris establerts al Plec de Prescripcions Tècniques per a cada subministrament 
a executar, i una durada del contracte que s’estableix des de la data de notificació de 
l’acord d’adjudicació, i finalitzarà una vegada siguin executats per l’adjudicatari tots 
els subministraments i treballs establerts, amb un termini de lliurament i inici de les 
actuacions màxim de 30 dies a partir de la data de la notificació de l’adjudicació del 
contracte, i el termini d’execució dels treballs a realitzar serà de màxim 2 mesos. 
L’import del contracte serà el que resulti de l’oferta efectuada per l’empresa 
adjudicatària, i la baixa oferta serà la que s’apliqui uniformement als preus unitaris.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 15 d’octubre de 2021, amb un període de quinze (15) dies naturals per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 2 de novembre de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació vuit (8) empreses han presentat proposicions, CROUS 
EXPERT SL amb CIF B67152173, i registre d’entrada 2021/11535, de 22 d’octubre a 
les 07.49 hores; HPC Ibérica SA amb CIF A58620808, i registre d’entrada 2021/11710, 
de 27 d’octubre a les 10.18 hores; EUROSENYAL amb CIF B01700848, i registre 
d’entrada 2021/11851, de 29 d’octubre a les 15.20 hores; PARCS I JARDINS 
CATALUNYA SL amb CIF B61112652, i registre d’entrada 2021/11853, de 29 d’octubre 
a les 16.00 hores; PAVINADOR SL amb CIF B66889817, i registre d’entrada 
2021/11873, d’1 de novembre a les 11.45 hores; LA CARRASCA amb CIF B03249356, 
i registre d’entrada 2021/11904, de 2 de novembre a les 12.47 hores; HAPPYLUDIC 
PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL amb CIF B63768550, i registre d’entrada 
2021/11910, de 2 de novembre a les 14.07 hores; i ENZA SOLUCIONES Y SERVICIOS 
SL amb CIF B64525785, i registre d’entrada 2021/11936, de 2 de novembre a les 
20.16 hores. 

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
les actes emeses en dates 8, 18 i 23 de novembre, que formen part de l’expedient i 
es publiquen en el perfil del contractant, se’n desprèn que van ser acceptades només 
les ofertes presentades per HPC Ibérica SA amb CIF A58620808, PAVINADOR SL amb 
CIF B66889817 i HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL amb CIF 
B63768550, resultant excloses la resta d’empreses licitadores per no complir els 
productes oferts en la seva totalitat, amb l’establert en els plecs. Així mateix, de l’acta 
amb la proposta d’adjudicació es conclou que l’oferta amb la millor relació qualitat-
preu és la presentada per l’empresa licitadora HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN 
EQUIPMENT SL amb CIF B63768550, en haver obtingut una puntuació total de 100,00 
punts, havent ofert un import màxim per a l’execució total del contracte de 
50.926,00€, 21% d’IVA exclòs, que incorre en baixa anormal que ha estat degudament 
acreditada i justificada, tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència econòmica i 
tècnica requerides, i haver presentat productes que compleixen en la seva totalitat 
amb les característiques tècniques establertes en els plecs.
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En conseqüència, es proposa per a la seva adjudicació, amb requeriment de dipòsit de 
fiança del 10% de l’import d’adjudicació, en haver incorregut en baixa anormal.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/2266, de 25 de novembre, es va requerir l’empresa 
HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL amb CIF B63768550 per a 
què en el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament del mateix, 
diposités l’import corresponent a la fiança definitiva del 10% de l’import d’adjudicació, 
essent l’import requerit de 5.092,60€, com a requisit previ per a l’adjudicació del 
contracte. La notificació del Decret s’ha efectuat en data 26 de novembre, finalitzant 
el termini concedit el 7 de desembre de 2021. Els condicionants requerits en el Decret 
d’Alcaldia núm. 2021/2266, de 25 de novembre, han estat complerts correctament en 
haver estat efectuada transferència bancària comunicada per instància amb registre 
d’entrada 2021/12945, de 26 de novembre, que forma part de l’expedient.

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

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament amb instal·lació de diversos jocs 
infantils, tanques de plàstic reciclat per a perimetrar els espais i/o separació entre 
diferents jocs, i la millora en la pavimentació de tres àrees infantils i una àrea de jocs 
biosaludables, a l’empresa HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL 
amb CIF B63768550, per import màxim de 50.926,00€, 21% d’IVA exclòs per a 
l’execució total del contracte, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives 
Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.

La baixa oferta s’aplicarà uniformement als preus unitaris que conformen el Plec de 
Prescripcions Tècniques.

SEGON. La durada del contracte s’estableix des de la data d’enviament de la notificació 
de l’acord d’adjudicació, i finalitzarà una vegada siguin executats per l’adjudicatari tots 
els subministraments i treballs establerts, amb un termini de lliurament i inici de les 
actuacions màxim de 30 dies a partir de la data de la notificació de l’adjudicació del 
contracte, i el termini d’execució dels treballs a realitzar serà de màxim 2 mesos.

TERCER. Anular l’autorització de la despesa per import de 20.413,47€, 21% d’IVA 
inclòs, aprovada en el resolent tercer de l’acord d’incoació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 11.171.61901 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal 
(Projecte econòmic 2021/2/AJUNT/9).

QUART. Disposar la despesa per import màxim de 61.620,46€, 21% d’IVA inclòs, que 
es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.171.61901 de l’estat de 
despeses del vigent pressupost municipal (Projecte econòmic 2021/2/AJUNT/9).

CINQUÈ. El pagament del preu del contracte es realitzarà una vegada finalitzat 
l’objecte total del contracte. L’empresa adjudicatària presentarà factura pel 
subministrament executat, i contindrà detalladament de forma clara i precisa, tots els 
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subministraments executats i en base als preus unitaris resultants de l’aplicació de la 
baixa oferta pel licitador. Les factures hauran de seguir les indicacions establertes a la 
clàusula II.6. Forma de pagament del PCAP.

SISÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir de 
l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de 
clàusules i el plec de condicions com a part integrant, i es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

SETÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les empreses 
licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

3. Adhesió a la tercera pròrroga de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya. 

L’ajuntament de Corbera de Llobregat, en data 30 de novembre de 2012, va aprovar 
l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de 
Catalunya que l’ACM, conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament 
Local, té constituït.

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de 
data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en 
la sessió de la seva Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017, adjudicar l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.02) a les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat procediment.

En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL.

En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 2018 i 
prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser 
adoptat un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de 
l’Acord marc en qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va 
acceptar formalment, es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets 
i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte 
jurídic, procedint-se a formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, 
cedent i cessionària, el dia 27 d’abril de 2018.

Finalitzat el període de vigència inicial de l’Acord marc, i de conformitat amb els 
principis, l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders 
públics, per Resolució de la Central de contractació de data 7 de novembre de 2018 
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es va aprovar definitivament la primera pròrroga de la totalitat dels sublots de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb 
excepció dels sublots 3.5, 5.4 i 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte 
administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data 12 
de novembre de 2018.

Finalitzada la primera pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis, 
l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, 
per Resolució de la Central de contractació de data 19 de desembre de 2019 es va 
aprovar definitivament la segona pròrroga dels sublots de l’Acord marc de mobilitat 
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, següents: 1.1, 1.6, 1.9, 
1.11, 1.12, 2.5, 2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 10 i lots 3 (excepte els sublots 3.2, 3.3, 3.7 i 
3.13) i la primera pròrroga del sublot 8.2. Actuacions que es van formalitzar en 
contracte administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en 
data 15 de gener de 2018.

En data 23 de novembre de 2020 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova 
definitivament la tercera pròrroga de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, pels sublots 1.1, 1.6, 1.11, 2.5, 2.6, 3.1, 
3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 7.1, 7.3, i 7.4,  per un període màxim de dotze mesos, 
a comptar des del 15 de gener de 2021. Aprova definitivament la segona pròrroga del 
sublot 8.2 i  la tercera pròrroga del sublot 8.1 i del lot 10 per un període de dotze 
mesos més, a comptar des del 15 de gener de 2021. Es van formalitzar el 3 de 
desembre de 2020.

En aquest sentit, es necessari l’adhesió a l’Acord marc del contracte d’adquisició dels 
vehicles i serveis de mobilitat sostenible a través de l’Acord marc de l’ACM,  sublot 8.1 
(Exp. 2016.02) per un import total d’adjudicació de 20.800,00€, de 21% d’IVA exclòs, 
25.168,00€, de 21% d’IVA inclòs, desglossat en un import de 19.000,00€ (21% d’IVA 
exclòs), per un punt de recàrrega de vehicles elèctric DC-Lafon QC 25 Slim, i en un 
import de 1.800,00€, (21% d’IVA exclòs), per l’estudi que servirà per ajustar el punt 
de recàrrega en la seva ubicació òptima al carrer de Sant Antoni en el frontal de 
l’aparcament, amb l’empresa Etecnic Mobilitat Eléctrica, amb CIF B55667562. El 
termini d’execució del contracte és de 15 dies des la notificació de l’adjudicació del 
contracte. 

Des de l’Àrea de Mobilitat, el responsable del contracte Sr. R. de M. R., ha emès 
informe de necessitats i justificatiu de la contractació, on es proposa l’adhesió a l’Acord 
marc de referència, i les característiques del subministrament objecte del contracte.

L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de 
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als 
articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

L’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la DN 
i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN i el 198.3 
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del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les condicions en 
que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les entitats 
destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a 
l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.

Ateses les característiques d’aquest contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta de 
Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2019/1301, de 21 
de juny.

Per tot l’exposat, d’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. Del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim 
local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals/o 
articles aplicables de Llei d’organització comarcal, amb els antecedents abans 
esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, la regidoria de l’Àrea de  
Mobilitat proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a la tercera pròrroga 
de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2016.02).

SEGON. Adjudicar el contracte de subministrament per a l’adquisició dels vehicles i 
serveis de mobilitat sostenible a través de l’Acord marc de l’ACM,  sublot 8.1 (Exp. 
2016.02) a l’empresa Etecnic Mobilitat Eléctrica, amb CIF B55667562, per un import 
total d’adjudicació total de 20.800,00€, 21% d’IVA exclòs, desglossat en un import de 
19.000,00€ (21% d’IVA exclòs), per un punt de recàrrega de vehicles elèctric DC-
Lafon QC 25 Slim, i en un import de 1.800,00€, (21% d’IVA exclòs), per l’estudi que 
servirà per ajustar el punt de recàrrega a la seva ubicació òptima, previst en el frontal 
de l’aparcament del carrer de Sant Antoni. El termini d’execució del contracte és de 
15 dies des la notificació de l’adjudicació del contracte. Codi CPV: 34144900-7 Vehicles 
elèctrics.

TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa, per import total de 
25.168,00€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21.425.62300, 
del pressupost municipal vigent, Projectes 2021/4/AJUNT/24 i 2019/2/AJUNT/5.

QUART. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, així com a l’Associació 
Catalana de Municipis, i al Consorci Català per al Desenvolupament Local, tot donant-li 
els efectes de publicitat que siguin preceptius.

4. Aprovació inicial del projecte condicionament bàsic de la parcel·la de 
dotació privada de la urbanització Creu de l'Aragall.

La parcel·la de dotació privada de la Creu de l’Aragall situada entre els carrers de 
l’Alzina i del Segre va ser fa anys, seu d’activitats dels veïns de la urbanització, 
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comptant fins i tot amb piscina. Després d’anys d’abandonament, el present projecte 
pretén renovar les instal·lacions esportives a la parcel·la i preparar la parcel·la amb 
les connexions a les xarxes municipals de clavegueram i d’aigua potable, i l’escomesa 
elèctrica a la companyia subministradora. El present projecte de millora de la parcel·la 
defineix totes les accions i processos constructius necessaris per a la connexió a la 
xarxa de clavegueram, d’aigua i elèctrica així com la renovació de les instal·lacions 
esportives de la mateixa.

A tal efecte, s’ha redactat per part dels serveis tècnics municipals, en data 3 de 
desembre de 2021, el document tècnic “PROJECTE PER AL CONDICIONAMENT BÀSIC 
DE LA PARCEL·LA DE DOTACIÓ PRIVADA DE LA CREU DE L’ARAGALL”, on s’estableix 
la metodologia dels treballs i la seva durada, que es preveu en un termini d’execució 
de 4 setmanes, amb un pressupost d’execució de 23.114,36€ (21% d’IVA exclòs), 
27.968,38€ (IVA inclòs).

Els serveis jurídics municipals han emès informe, que resta incorporat a l’expedient.

La competència per a l’aprovació d’aquests projectes correspon a l’Alcaldia de 
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament aquesta competència ha estat 
delegada en la Junta de Govern Local.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:

PRIMER. Aprovar inicialment el document tècnic “PROJECTE PER AL 
CONDICIONAMENT BÀSIC DE LA PARCEL·LA DE DOTACIÓ PRIVADA DE LA CREU DE 
L’ARAGALL”, amb un pressupost d’execució total de 27.968,38€ (21% d’IVA inclòs), i 
un termini d’execució de 4 setmanes.

SEGON. Sotmetre el projecte a informació pública per un període de trenta dies hàbils 
mitjançant publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la província i en 
el tauler d’edictes electrònic, als efectes d’al·legacions i reclamacions.

5. Aprovació inicial del projecte d’obres per a la creació de la claveguera del 
carrer de Frederic Soler Pitarra i modificació del node del camp de futbol 
municipal.

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 
del nucli urbà del Carrer de Josep Tarradellas i Frederic Soler “Pitarra”, es va constatar 
que l’envelliment que pateixen en aquest tram recomana la seva substitució. El node 
d’entrada des del Carrer de Frederic Soler “Pitarra” cap al camp de futbol s’ha 
d’eliminar, atès que les pèrdues d’aquesta claveguera, ja en el tram del propi camp, 
estan afectant a l’ús de la instal·lació. 
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A tal efecte, s’ha redactat per part dels serveis tècnics municipals, en data 3 de 
desembre de 2021, el document tècnic “PROJECTE PER A LA CREACIÓ DE LA 
CLAVEGUERA DEL CARRER DE FREDERIC SOLER “PITARRA” I MODIFICACIÓ DEL NODE 
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL”, on s’estableix la metodologia dels treballs i la seva 
durada, que es preveu en un termini d’execució de 6 setmanes, amb un pressupost 
d’execució de 103.443,94€ (21% d’IVA exclòs), 125.167,17€ (IVA inclòs).

Els serveis jurídics municipals han emès informe, que resta incorporat a l’expedient.

La competència per a l’aprovació d’aquests projectes correspon a l’Alcaldia de 
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament aquesta competència ha estat 
delegada en la Junta de Govern Local.

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 inicialment el document tècnic “PROJECTE PER A LA CREACIÓ DE 
LA CLAVEGUERA DEL CARRER DE FREDERIC SOLER “PITARRA” I MODIFICACIÓ DEL 
NODE DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL”, amb un pressupost d’execució total de 
125.167,17€ (21% d’IVA inclòs), i un termini d’execució de 6 setmanes.

SEGON. Sotmetre el projecte a informació pública per un període de trenta dies hàbils 
mitjançant publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la província i en 
el tauler d’edictes electrònic, als efectes d’al·legacions i reclamacions.

JOVENTUT

6. Aprovació d'un conveni de col·laboració per a la realització d'un mural 
artístic a la façana de l’aparcament del carrer de La Pau.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat reconeix i valora els treballs artístics realitzats 
amb anterioritat a diversos llocs del municipi pel senyor X. P. G. i té la voluntat de 
col·laborar amb ell amb l’objectiu de donar-li una visió innovadora i restauradora a la 
façana de l’aparcament del carrer de La Pau.

Segons l’article 145 de l’Ordenança de Convivència i Civisme prohibeix les pintades i 
grafits, però exclou d’aquesta prohibició les expressions artístiques que es realitzin 
amb autorització expressa de les persones propietàries i de l’Ajuntament. 
L’Ajuntament pot autoritzar la realització de qualsevol expressió gràfica, prèvia 
presentació de la corresponent sol·licitud, la qual ha d’anar acompanyada d’un esbós 
en el qual s’indiquin les mesures, el dia i el lloc de la realització.

Que segons converses mantingudes amb el senyor P. aquest ha proposat realitzar un 
grafit inspirat en aus, les imatges de les quals ha aportat i consten a l’expedient, i 
realitzades consultes amb les regidories de Joventut, Mobilitat i Via Pública, es 
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considera adequada la proposta a realitzar sobre la façana de l’aparcament municipal 
del carrer la Pau, segons la fotografia següent:

La façana sobre la qual es pretén realitzar aquesta activitat és de titularitat municipal 
i el mural o grafits es pintaran entre el dia 18 de desembre de 2021 i el 6 de gener de 
2022, i amb un horari de 9h a 18h.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el senyor  X. P. G. 
amb DNI XXXXXXX8N per a la realització d’un mural de grafit a la façana de 
l’aparcament municipal del carrer de La Pau com una activitat d’interès municipal per 
a la millora i rehabilitació innovadora de dita façana, de conformitat amb les imatges 
presentades d’aus i que consten a l’expedient 3457/2021.

SEGON. Per als materials necessaris per a la realització d’aquesta activitat d’interès 
municipal, per un import màxim de 700€, es preveu la utilització del procediment de 
pagament simplificat amb el número de partida 35.337.22199 i amb número 
d’operació 220210013024.

TERCER. Comunicar aquest acord a totes les persones interessades.

ENSENYAMENT 
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7. Atorgament de subvencions destinades a finançar les activitats de les 
entitats de famílies d’alumnes vinculades als centres educatius públics del 
municipi pel curs 2019-20.

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 15 de febrer de 2021 va aprovar la 
convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a 
finançar les activitats de les entitats de famílies d'alumnes vinculades als centres 
educatius públics del municipi, per al curs 2019-2020.

El 3 de desembre de 2021 la Comissió d'Avaluació, integrada per l’alcaldessa, el regidor 
d’Educació, la secretària acctal. i el tècnic d’Educació, emet, en relació a aquesta 
convocatòria, l'Acta per la qual es fa la concessió de subvencions a les entitats 
vinculades als centres educatius, per al curs 2019-2020, i que resta inclosa a 
l’expedient.

El tècnic d’Educació ha emès sengles informes relatius a la revisió de les 
documentacions presentades per entitats vinculades als centres educatius que han 
participat en aquesta convocatòria de subvencions per al curs 2019-2020. Aquests 
informes obren, igualment, a l’expedient.

Les esmentades documentacions ja inclouen les relatives a les justificacions de les 
subvencions sol·licitades.

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

PRIMER.- Resoldre la convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts econòmics per 
al curs 2019-2020 a les entitats que es relacionen a continuació:

CURS 2019-2020 IMPORT/€

2021.31.326.48900 APA Corbera Escola Jaume Balmes 4.500,00.-€
2021.31.326.48900 AFA El Mirador Escola Puig d'Agulles 4.500,00.-€
2021.31.326.48900 AFA Escola El Corb Escola El Corb 4.026,32.-€
2021.31.326.48900 AFA Cau de la Guineu Escola Cau de la Guineu 4.973,68.-€
2021.31.326.48901 AMPA Petit Corb Esc. Bre. Púb. El Petit Corb 2.259,26.-€
2021.31.326.48901 APA Can Baiona INS Corbera de Llobregat 2.750,00.-€

TOTAL 23.009,26.-€

SEGON.- Per a l'efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les 
que s'han concedit siguin acceptades expressament i sense reserves, pel beneficiari 
mitjançant instància a aquest Ajuntament, d'acord amb allò establert a l'article 12 de 
les Bases reguladores de la convocatòria, dins un termini que finalitzarà el desè dia 
hàbil a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’atorgament.
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TERCER.- Disposar la despesa per import total de 23.009,26.-€, desglossats en 
18.000,00.-€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2021.31.326.48900, i 

5.009,26.-€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2021.31.326.48901, de 
l'estat de despeses del vigent pressupost municipal, d’acord amb el següent quadre:

2021.31.326.48900 APA Corbera Escola Jaume Balmes 4.500,00.-€
2021.31.326.48900 AFA El Mirador Escola Puig d'Agulles 4.500,00.-€
2021.31.326.48900 AFA Escola El Corb Escola El Corb 4.026,32.-€
2021.31.326.48900 AMPA Cau de la Guineu Escola Cau de la Guineu 4.973,68.-€
Total entitats vinculades a Escoles: 18.000,00.-€
2021.31.326.48901 APA Can Baiona INS Corbera de Llobregat 2.750,00.-€
2021.31.326.48901 AMPA Petit Corb Escola Bressol El Petit Corb 2.259,26.-€
Total entitats Secundària i Escola Bressol Municipal: 5.009,26.-€
TOTAL: 23.009,26.-€

QUART.- Notificar els presents acords a les entitats a dalt esmentades per al seu 
coneixement i efectes, tot instant-les a iniciar el tràmit de l’acceptació.
   

8. Atorgament de subvencions destinades a finançar les activitats d’ educació 
emocional que les AMPA i AFA van realitzar l’any 2020.

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 19 d’abril de 2021 va aprovar la 
convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a 
finançar les activitats d'educació emocional que les AMPA i AFA van dur a terme als 
centres l'any 2020.

El 3 de desembre de 2021 la Comissió d'Avaluació, integrada per l’alcaldessa, el regidor 
d’Educació, la secretària acctal. i el tècnic d’Educació, emet, en relació a aquesta 
convocatòria, l'Acta per la qual es fa la concessió de subvencions per les activitats 
d’educació emocional de l’any 2020, i que resta inclosa a l’expedient.

El tècnic d’Educació ha emès informe relatiu a la revisió de les documentacions 
presentades per optar a aquestes subvencions. Aquest informe obra, igualment, a 
l’expedient.

Les esmentades documentacions ja inclouen les relatives a les justificacions de les 
subvencions sol·licitades.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Educació proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:
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PRIMER.- Resoldre la convocatòria de subvencions per la realització d’activitats 
d’educació emocional l’any 2020,i atorgar els ajuts econòmics a les entitats que es 
relacionen a continuació:

ANY 2020 IMPORT/€

2021.31.326.48906 APA Can Baiona Institut Corbera de 
Llobregat

1.462,50.-€

2021.31.326.48906 AFA Cau de la 
Guineu

Escola Cau de la Guineu 150,00.-€

Total import atorgat: 1.612,50.-€

SEGON.- Per a l'efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les 
que s'han concedit siguin acceptades expressament i sense reserves, pel beneficiari 
mitjançant instància a aquest Ajuntament, d'acord amb allò establert a l'article 12 de 
les Bases reguladores de la convocatòria, dins un termini que finalitzarà el desè dia 
hàbil a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’atorgament.

TERCER.- Disposar la despesa per import total de 1.612,50.-€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 2021.31.326.48906 de l'estat de despeses del vigent pressupost 
municipal, d’acord amb el següent quadre:

2021.31.326.48906 APA Can Baiona Institut Corbera de Llobregat 1.462,50.-€
2021.31.326.48906 AFA Cau de la Guineu Escola Cau de la Guineu 150,00.-€
Total import atorgat: 1.612,50.-€

QUART.- Notificar els presents acords a les entitats a dalt esmentades per al seu 
coneixement i efectes, tot instant-les a iniciar el tràmit de l’acceptació.
 

9. 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 10:20 
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  

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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