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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 21 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 14 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.

SALUT PÚBLICA

2. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Creu Roja destinada a 
finançar les activitats per a la promoció del voluntariat 2021.
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Atès que entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Assemblea Comarcal de la 
Creu Roja Baix Llobregat Centre, existeix l’interès mutu de coordinar-se per dur a 
terme activitats de caràcter social, de protecció civil i seguretat ciutadana en els seus 
respectius camps d’actuació per tal de fer més eficaç l’atenció a diferents sectors de 
la població. 

Atès que l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat Centre, està disposada 
a col·laborar amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat d’acord amb el pla de treball 
del PLA D’ACCIÓ 2018-2022 de la Creu Roja a Catalunya i la VI Assemblea General de 
la Creu Roja Espanyola amb el lema “Cada cop més a prop de les persones”.

Vist la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i el DL 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure de les corporacions 
locals, és afavorir el desenvolupament de les Associacions per a la defensa dels 
interessos generals o sectorials dels veïns. 

Vist que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de 
facilitar  la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per a la 
realització de les activitats d’aquestes entitats.

L’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 
disposa que es podran concedir de forma directa les subvencions previstes 
nominativament en els pressupostos de les entitats locals.

Atès que en el pressupost vigent es contempla la subvenció nominativa directa a 
l’aplicació pressupostària 24.312.48900 anomenada conveni Creu Roja. 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Salut pública proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per la concessió directa a l’entitat 
Assemblea Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat Centre, destinada a finançar les 
activitats per a la promoció del voluntariat, durant l’any 2021.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni annex de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i la Creu Roja Baix Llobregat Centre fins el 31 
de desembre de 2021.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 4.500€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.312.48900 del pressupost municipal de l’any 2021, a l’Assemblea 
Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat Centre amb NIF Q2866001G. 
 
QUART.- Facultar l’Alcaldessa o persona en qui delegui per a la seva signatura i 
materialització dels acords precedents.
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CINQUÈ.- Notificar l’acord adoptat a la Creu Roja Baix Llobregat Centre.
   

3. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell comarcal per a la 
realització de les activitats de control de mosquits 2021.

L’augment de diferents poblacions de mosquits en el territori que s’ha produït en els 
darrers anys, i el risc de que pugui provocar l’aparició de malalties en que aquests 
insectes poden ser els transmissor, fa necessari actuar preventivament sobre aquests 
vectors, per intentar minimitzar aquest risc.

Donat que els ens locals tenen competències en el control de plagues, i , entre d’altres 
espècies, el control de mosquits, el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona 
va establir un conveni de col·laboració, en 2015, amb el Servei de Control de Mosquits 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, únic organisme competent a la demarcació 
de Barcelona.

A principis de 2016 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va sol·licitar al Servei de 
Control de Mosquits del Baix Llobregat un estudi gratuït per a poder conèixer la 
diagnosi entomològica de culícids, amb la finalitat de fomentar-ne la seva prevenció i 
control i la possibilitat de la incorporació del municipi de Corbera de Llobregat a la 
Campanya del Control de Mosquits del Baix Llobregat.

En data 1 d’abril de 2021, rebem entrada del Consell Comarcal, amb registre d’entrada 
3539/2021 mitjançant la qual ens adjunten el Conveni de col·laboració per a la 
realització de les activitats de control de Mosquits durant l’any 2021, per tal que sigui 
aprovat, si s’escau. 

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

PRIMER. Aprovar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a la Campanya de 
Control de mosquits del Baix Llobregat, i aprovar la minuta del conveni de col·laboració 
per a la realització de les activitats de control de mosquits durant l’any 2021.

SEGON. Autoritzar i disposar l’aportació al Consell Comarcal del Baix Llobregat amb 
NIF P5800011H, corresponent a l’exercici 2021, d’un import de 7.500,00€ amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 24.311.46500 del vigent pressupost municipal. 

TERCER . Donar trasllat d’aquest acord Consell Comarcal del Baix Llobregat pel seu 
coneixement i efectes. 
   

ENSENYAMENT

4. Aprovació del conveni de col·laboració per a la gestió del servei 
complementari de suport al transport escolar consistent en el monitoratge 
per al curs 2020-2021.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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El tècnic d’Educació ha emès un informe en relació a l'aprovació del Conveni de suport 
al transport escolar, consistent en el monitoratge, per al curs 2020-2021, entre 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’AFA El Mirador i l’AFA Escola El Corb.

Un cop redactat el text del Conveni de col·laboració per al servei complementari de 
suport al transport escolar a Corbera de Llobregat, consistent en el monitoratge  per 
al curs 2020-2021 [...], elaborat per l’Ajuntament i consensuat amb les diferents parts 
que l’assumeixen, això és, les Associacions de Famílies d’Alumnes de les Escoles  Puig 
d’Agulles i El Corb.

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

PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració per a la gestió del servei 
complementari de suport al transport escolar a Corbera de Llobregat, consistent en el 
monitoratge per al curs 2020-2021, el text del qual s’adjunta a l’expedient.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de la partida pressupostària 
31.326.48902 del vigent pressupost municipal, a favor dels beneficiaris següents:

AFA El Mirador 2.780,00 € (dos mil set-cents vuitanta euros)
NIF: G61887766  

AFA Escola El Corb 2.780,00 € (dos mil set-cents vuitanta euros)
NIF: G63544159 

           
TERCER.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o, si és el seu cas, qui la substitueixi, 
per tal que pugui materialitzar  la signatura del conveni abans esmentat.

QUART.- Notificar el present acord a les esmentades Associacions perquè en tinguin 
coneixement i als efectes oportuns, tot instant-les a la seva signatura.

   
ALCALDIA 

5. Aprovació de l’acceptació de la concessió per part de la Diputació de 
Barcelona del recurs tècnic per a la realització de l’actuació Delegat de 
protecció de dades.

La Diputació de Barcelona en data 20 de maig de 2021 ha dictat una Resolució de 
concessió del recurs tècnic per a la realització de l’actuació 21/Y/310113,     L1-Delegat 
de protecció de dades (DPD) de l’ajuntament de Corbera de Llobregat, en el marc de 
la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023. 

La Resolució estableix els termes de la concessió, les obligacions de les parts i les 
condicions d’execució. Fixa una vigència fins al 30 d’abril de 2025 des de l’aprovació 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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de l’assistència i determina que en qualsevol moment abans de la finalització del 
període de vigència es pot aprovar una ampliació del termini fins quatre anys 
addicionals.

D’acord amb el que estableix l’apartat segon de la Resolució cal que l’Ajuntament 
manifesti expressament l’acceptació del recurs i adjunti el certificat de l’acord per tal 
que la concessió sigui efectiva. 

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

PRIMER. Acceptar la concessió del recurs tècnic per a la realització de l’actuació 
21/Y/310113, L1-Delegat de protecció de dades (DPD) de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, Codi XGL 21/Y/10251, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. Aquesta acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.

SEGON. Comunicar a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades (APDCAT) la 
designació de la Diputació de Barcelona com a delegat de protecció de dades, 
mitjançant el formulari establert a aquest efecte.

TERCER.  Publicar les dades de contacte del delegat de protecció de dades a la web 
municipal.

QUART. Notificar l’acord a la Diputació de Barcelona 
  
 
VIA PÚBLICA

6. Aprovació de l’expedient de contractació de les d'obres d'ampliació del 
correcan existent entre els carrers Pere Calders i Josep Vallverdú.

Resulta necessari realitzar una ampliació del correcan existent entre els carrers Pere 
Calders i Josep Vallverdú, per tal de dotar-lo d’un espai diferenciat, principalment i 
entre d’altres casuístiques, per a gossos considerats potencialment perillosos. A tal 
efecte, ha estat redactat per part del tècnic municipal Sr. R. R., document tècnic per 
a l’execució d’aquestes obres, que forma part de l’expedient i que serà aprovat en 
aquest acord. L’import que es recull en aquest document tècnic per a l’execució del 
contracte és de 8.931,29€, 21% d’IVA exclòs, amb un termini d’execució màxim d’un 
(1) mes, des de la signatura de l’acta d’inici de les obres.

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.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de via pública proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar el document tècnic redactat pels serveis tècnics municipals, atenent 
l’establert a la part expositiva, amb nom “Ampliació de correcan existent entre el els 
carrers Pere Calders i Josep Vallverdú. T.M. Corbera de Ll”, amb un termini d’execució 
màxim d’un (1) mes, i un pressupost d’execució pel contracte de 8.931,29€, 21% 
d’IVA exclòs, i que formarà part del contracte.

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de les d'obres d'ampliació del correcan 
existent entre els carrers Pere Calders i Josep Vallverdú, segons document tècnic 
aprovat, 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 i el document tècnic aprovat en el resolent primer 
d’aquest acord, regularan aquesta contractació. L’import de licitació total s’estableix 
en un màxim de 8.931,29€, 21% d’IVA exclòs, amb un termini d’execució màxim d’un 
(1) mes, des de la signatura de l’acta d’inici de les obres.

TERCER. 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 
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. 

QUART. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 10.806,86 
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a de les aplicacions pressupostàries 
del pressupost municipal vigent amb el següent desglossament:

 11.1532.61918 (PROJECTE 2019/2/AJUNT/36/1) ............ 5.199,97€
 11.1532.61915 (PROJECTE 2021/2/AJUNT/12/1) ............ 3.791,89€
 11.1532.62501 (PROJECTE 2019/2/AJUNT/15/1) ............ 1.815,00€

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

MEDI AMBIENT

7. Aprovació de la certificació final del contracte de serveis per l’escatat de la 
vegetació a les voreres de diferents urbanitzacions.

En data 16 de novembre de 2020 es va adjudicar el contracte de serveis per l’escatat 
de vegetació i herbes a les voreres de diferents urbanitzacions, a l’empresa Hulex 
Gestión Ambiental SL amb CIF B67415885, per import màxim de 12.501,01€, 21% 
d’IVA exclòs, 15.126,22€, IVA inclòs, per a la totalitat de la durada del contracte 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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establerta en un màxim de quatre (4) mesos, sense possibilitat de pròrroga, amb data 
d’inici del contracte l’1 de desembre de 2020 i finalització el 31 de març de 2021.

En data 31 de març de 2021 l’empresa adjudicatària va presentar certificació final, i 
factura que contempla l’obra executada pendent de certificar per import de 6.007,93€ 
(IVA inclòs) que, juntament amb els imports certificats a compte en les certificacions 
anteriors per un total de 9.118,29€ (IVA inclòs), conformen l’import total d’adjudicació 
conformen l’import total d’adjudicació de 15.126,22€ (IVA inclòs). 

L’article 243 de la LCSP determina que dins el termini de tres mesos, comptats a partir 
de la recepció del contracte, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final 
dels treballs executats, que serà abonada a compte de la liquidació del contracte. En 
aquest sentit i en no haver-hi acta de recepció per no tractar-se d’una obra, cal prendre 
com a data de recepció de les actuacions realitzades la data de presentació de la 
factura i certificació final, signada per la persona responsable del contracte. Cal indicar 
que la recepció determina l’inici del termini de garantia, tot i que en el cas que ens 
ocupa, no se n’ha fixat cap per tractar-se d’un procediment obert simplificat abreujat 
sense dipòsit de garantia definitiva, tal i com s’estableix a la clàusula VI.11. del PCAP.

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

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

PRIMER. Aprovar la certificació final del contracte de serveis per l’escatat de vegetació 
i herbes a les voreres de diferents urbanitzacions, adjudicat a l’empresa Hulex Gestión 
Ambiental SL amb CIF B67415885, essent l’import total de les mateixes de 15.126,22€ 
(IVA inclòs), i restant pendent d’abonar al contractista l’import de 6.007,93€ (IVA 
inclòs).

SEGON. Reconèixer l’obligació per import de 6.007,93€, IVA inclòs, corresponents a 
import adjudicat pendent de certificar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
13.163.22799 del vigent pressupost municipal.

TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la responsable del 
contracte, pel seu coneixement i efectes.

SERVEIS PÚBLICS

8. Aprovació de la certificació final del contracte per a l’execució de les obres 
de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Antoni Gaudí.

En data 15 de març de 2021 es va adjudicar el contracte per a l’execució de les obres 
necessàries per a la renovació de la xarxa de clavegueram de pluvials i residuals (trams 
P427-P1132-P1135) del carrer d’Antoni Gaudí, del municipi de Corbera de Llobregat, 
segons document tècnic aprovat definitivament en data 26 d’octubre de 2020, a 
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l’empresa Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats, SL amb CIF B66709601, per 
import màxim de 12.843,97€, 21% d’IVA exclòs, 15.541,20€ IVA inclòs. 

En data 1 d’abril de 2021 es va signar l’acta de recepció de les obres, i en el mes d’abril 
de 2021 l’empresa adjudicatària va presentar certificació única i final, i factura, que 
contempla l’obra executada pendent de certificar per import de 15.541,20€ (IVA 
inclòs) que conformen l’import total d’adjudicació de 15.541,20€ (IVA inclòs). 

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. Cal indicar que l’acta de recepció determina l’inici del termini de garantia, 
tot i que en el cas que ens ocupa, no se n’ha fixat cap per tractar-se d’un procediment 
obert simplificat abreujat sense dipòsit de garantia definitiva, tal i com s’estableix a la 
clàusula VI.11. del PCAP.

La secretària acctal. de l’Ajuntament ha emès informe al respecte 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 la certificació única i final del contracte per a l’execució de les obres 
necessàries per a la renovació de la xarxa de clavegueram de pluvials i residuals (trams 
P427-P1132-P1135) del carrer d’Antoni Gaudí, adjudicat a l’empresa Catalana 
d’Infraestructures i Serveis Associats, SL amb CIF B66709601, essent l’import total de 
les mateixes de 15.541,20€ (IVA inclòs), i restant pendent d’abonar al contractista 
l’import de 15.541,20€ (IVA inclòs).

SEGON. Reconèixer l’obligació per import de 15.541,20€, IVA inclòs, corresponents a 
import adjudicat pendent de certificar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
13.160.61901 (PROJECTE 2021/2/AJUNT/16).

TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció facultativa de 
les obres, pel seu coneixement i efectes.

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 11:30 
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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