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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 22 de novembre 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 15 de novembre de 2021.
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. 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’alcalde acctal., Jordi Anducas i Planas, 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

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

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
CONTRACTACIÓ
2. Aprovació de l'expedient i adjudicació del contracte de subministrament de
l'aplicació informàtica SIGEP.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat no disposa dels mitjans personals i tècnics
suficients per a una gestió òptima del personal de l’Ajuntament, resultant necessari
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1. Aprovació acta sessió anterior.
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incorporar eines tècniques que en permetin una millor i més eficient gestió, sobre tot
quant a la confecció de les nòmines. Per aquest motiu, s’han realitzat consultes de
mercat a vàries empreses que subministren programes i solucions integrals de gestió
de personal, i el programa que s’adapta millor a les necessitats i especificitats del
personal de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat és el Sigep, que permet la integració
amb l’actual gestor d’expedients (Absis) i amb el programa de comptabilitat de
l’Ajuntament (Sicalwin) permetent la comptabilització automàtica de la nòmina
mitjançant fitxers de traspàs de dades.
En tractar-se de solucions informàtiques pertanyents a un mateix proveïdor (BergerLevrault) s’aconsegueix la màxima integració a nivell tècnic, minimitzant els conflictes
entre aplicacions i permetent la màxima utilitat i interconnexió de dades suposant un
estalvi important de temps.
El responsable del servei municipal de recursos humans ha emès informe que consta
a l’expedient on, un cop efectuada la negociació i en base al pressupost presentat per
l’empresa Aytos Soluciones Informáticas, SL amb CIF B41632332, sol·licita la
contractació d’aquest subministrament en 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 de màxim 3 mesos a comptar de la notificació de l’adjudicació, per a la
implantació i posada en marxa de la solució, amb una durada d’un any a comptar de
l’efectiva posada en marxa, prorrogable un any més, i per un import de 43.657,19€,
21% d’IVA exclòs, per a la durada inicial.

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 subministrament segons l’establert en els Plecs, basats en la seva proposta
presentada en data 30 de setembre de 2021 amb RE 2021/10578, 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, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de subministrament amb instal·lació de
l’aplicació informàtica SIGEP, així com el Plec de clàusules administratives particulars
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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 prescripcions 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 Secretària acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats
a l’expedient.
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i Plec de prescripcions tècniques que regularan la contractació, pel procediment
negociat sense publicitat amb l’empresa Aytos Soluciones Informáticas, SL amb CIF
B41632332, per raons tècniques i com a única empresa licitadora en ser titular dels
drets d’explotació i propietat intel·lectual de l’objecte del contracte, amb una durada
de màxim 3 mesos a comptar de la notificació de l’adjudicació, per a la implantació i
posada en marxa de la solució, amb una durada d’un any a comptar de l’efectiva
posada en marxa, prorrogable un any més.
SEGON. Adjudicar el contracte de subministrament amb instal·lació de l’aplicació
informàtica SIGEP a l’empresa Aytos Soluciones Informáticas, SL amb CIF B41632332,
per import de 43.657,19€, 21% d’IVA exclòs, per a la durada inicial, amb possibilitat
de ser prorrogat per un any més.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa per import total de 52.825,20€, que inclou
l’IVA, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries núms. 02.920.62300 (Projecte
econòmic 2021/4/AJUNT/16) i 02.920.20600 del pressupost municipal vigent,
subordinat al càrrec que es consigni en el pressupost de l’any 2022, amb el següent
desglossament per quanties i exercicis pressupostaris:
Exercici 2021: 02.920.62300 ............ 22.670,56€, corresponent a la implantació dels
softwares.
Exercici 2022: 02.920.20600 ............ 30.154,64€, subordinada al càrrec que es
consigni en el pressupost de l’any 2022, corresponent a les quotes anuals de
subscripció dels softwares.
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.

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

3. Devolució de la fiança del contracte de serveis per a la neteja d’edificis
municipals.
En data 24 de maig de 2016 es va formalitzar el contracte de referència amb l’empresa
Multiserveis Ndavant SL amb CIF B60579240 amb un termini d’execució pels dos anys
de durada inicial del contracte prorrogable per un any més, amb data d’inici 1 de juny
de 2016. Atès que el contracte inicial finalitzava el 31 de maig de 2019, i no havent
estat possible licitar novament el servei, és va modificar la durada del mateix
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CINQUÈ. Requerir l’empresa adjudicatària 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 subministrament 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.
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prorrogant per un màxim de 10 mesos més, en les mateixes condicions que el
contracte inicial i amb data d’inici 1 de juny de 2019, finalitzant el 31 de març de 2020.
Durant l’estat d’alarma per la Covid19, paralitzats els processos de contractació, es va
prorrogar per 9 mesos més, fins el 31 de desembre de 2020. Un cop finalitzat l’estat
d’alarma, es va tornar a modificar el contracte per complir amb l’establert quant a
mesures de neteja i desinfecció, finalitzant el dia 30 d’abril de 2021. L’adjudicatari va
dipositar les fiances d’imports 26.599,85€ i 2.057,05€ (números d’operació AVC
320160000654 i AVC 320200001310). El dia 1 de maig s’iniciava el nou contracte de
neteja amb l’empresa que va sortir guanyadora de la licitació.
De conformitat amb el previst a l’article l'art. 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, la garantia definitiva serà l'equivalent al cinc per cent
(5%) de l’import d’adjudicació IVA exclòs, tret del supòsit contemplat a la clàusula 4.7
del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques, i serà retornada d’acord
amb allò que disposa l’article 111 de la LCSP un cop vençut el termini de garantia i
complertes per l’adjudicatari totes les seves obligacions contractuals. El termini de
garantia ve fixat en la clàusula 5.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i
Tècniques en sis mesos a comptar des de la data de finalització del contracte, que
començarà a comptar a partir de la signatura de l’acta de recepció i conformitat de les
actuacions realitzades, o en el seu defecte, a partir de l’informe favorable emès pels
tècnics municipals.
En aquest sentit, i finalitzat el contracte el 30 d’abril de 2021, en data 20 d’agost de
2021 la responsable del contracte ha emès informe favorable respecte de la devolució
de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver transcorregut el termini de
garantia i en no haver estat detectada cap situació imputable a l’execució del contracte
i al contractista.
La Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes favorables, que
queden incorporats a l’expedient.

ÚNIC. Retornar les fiances dipositades per a l’execució del contracte de serveis per a
la neteja de totes les dependències municipals, a l’empresa adjudicatària Multiserveis
Ndavant SL amb CIF B60579240, d’imports 26.599,85€ i 2.057,05€ (números
d’operació AVC 320160000654 i AVC 320200001310). Per a dur a terme la devolució
de la garantia definitiva caldrà contactar al telèfon 936500211 (Intervenció).

4. Aprovació de l’expedient i incoació del contracte de subministrament amb
instal·lació de tanques d'hoquei per a la pista esportiva semicoberta.
La pista esportiva semicoberta situada al carrer Josep Tarradellas núm. 2-4-6, de
dimensions més grans, està actualment configurada per a ser utilitzada com a pista
polivalent per a diferents esports. L’actual necessitat d’adequar-la per a la pràctica de
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Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Serveis públics proposa a la Junta de
Govern local, l’adopció dels acords següents:
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l’hoquei patins, quant a l’aplicació i compliment de la normativa vigent, comporta que
calgui substituir les actuals tanques.
Atès que l’ajuntament no disposa de mitjans personals ni materials per a realitzar
aquestes tasques, procedeix la contractació de les mateixes per part d’una empresa
especialitzada. En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regular
aquest contracte, i que han estat informats favorablement per la Secretaria General
de l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació pel subministrament amb instal·lació de
tanques per al tancament perimetral de la pista semicoberta d’hoquei patins existent
en el carrer Josep Tarradellas, 2-4-6, mitjançant el procediment obert simplificat
abreujat i amb tramitació ordinària no subjecte a regulació harmonitzada, i aprovar el
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que
regularan aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de
27.888,00€, 21% d’IVA exclòs, per a l’execució total del contracte. El termini
d’execució s’estableix en sis (6) setmanes, des de la data establerta en l’acord
d’adjudicació. Aquest termini s’iniciarà a comptar de l’inici dels treballs que no podrà
ser superior a un mes des de l’enviament de la notificació de l’adjudicació, sense
possibilitat de pròrroga.
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
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 màxim total de 33.744,48€, IVA inclòs, que
es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 02.342.62900 (Projecte
econòmic 2021/4/AJUNT/15/1) de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.

5. Adhesió a l’Acord marc destinat a les entitats locals de Catalunya, per a la
contractació del subministrament de bosses i fundes compostables, cubells i
bujols per a la recollida selectiva.
Antecedents

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 1 de juny de 2021, va
aprovar l’acord per a l’adhesió de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, com a
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QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
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membre de ple dret, a l’Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva
porta a porta.
D’acord amb l’article 2 del seus estatuts, l’Associació pot, per assolir les seves
finalitats, actuar com a òrgan centralitzat de contractació de serveis i
subministraments conforme la legislació de contractes del Sector Públic per a
l’adquisició de tot tipus de material vinculat amb la recollida Porta a Porta, de manera
que comporti un estalvi econòmic i procedimental per als membres de dret associats.
Amb aquesta finalitat, l’Associació Porta a Porta, actuant com a central de contractació,
es constitueix com a entitat contractant d’un acord marc per al subministrament de
bosses i fundes compostables i cubells i bujols de FORM per aquells membres que
formin part d’aquest acord marc.
El President de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a
Porta, Mitjançant acord del President de l’Associació de Municipis Catalans per a la
Recollida Selectiva Porta a de data 25 de juliol de 2018, va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars per a l’adjudicació del contracte derivat de l’Acord marc per
al subministrament de bosses i fundes compostables i cubells i bujols per a la recollida
selectiva de FORM, mitjançant oferta presentada en sobre digital, de l’exp. 1/2018,
document que resta integrat en l’expedient, relatiu al contracte derivat, com a
document contractual.
Prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació a tal efecte,
en la sessió del dia 7 de febrer de 2019, va acordar adjudicar l’Acord marc per al
subministrament de bosses i fundes compostables i cubells i bujols per a la recollida
selectiva de FORM amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 1/2018) a
les empreses seleccionades següents:
-

El dia 1 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes
administratius de l'Acord marc, amb les empreses ID WASTE, SL pel Lot 1 i ENTIDAD
MAYA, SL pel Lot 2. Aquest acord marc té una durada inicial de 4 anys (sense
possibilitat de pròrroga), comptadors a partir de 1 de març de 2019, data en què es
va formalitzar.
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-

Adjudicar el contracte del Lot 1. Subministrament de bosses i fundes
compostables a l’empresa ID WASTE, SL amb CIF B55160071, per un període
de 4 anys i per un valor de contracte de sis-cents vint-i-vuit mil tres-cents
seixanta-set euros amb noranta-tres cèntims (628.367,93€) IVA exclòs i setcents seixanta mil tres-cents vint-i-cinc euros amb vint cèntims (760.325,20€)
IVA inclòs.
Adjudicar el contracte del Lot 2. Subministrament de cubells i bujols per a la
recollida selectiva de la fracció orgànica a l’empresa ENTIDAD MAYA, SL amb
CIF B96330725, per un període de 4 anys i per un valor de contracte de cent
cinc mil dos-cents noranta-un euros amb quaranta-vuit cèntims (105.291,48€)
IVA exclòs i cent vint-i-set mil quatre-cents dos euros amb seixanta-vuit
cèntims (127.402,68€) IVA inclòs.
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D’acord amb el què preveu la clàusula 21 del Plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient 1/2018 la revisió periòdica i predeterminada de preus no
serà procedent, tal com es determina a l’art. 103 de la LCSP, en l’adjudicació d’aquest
Acord marc.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat està interessat en adherir-se a la contractació
centralitzada pel subministrament de bosses i fundes compostables, i cubells i bujols,
per a la recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM), duta a terme per l’Associació
de municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, des de la data
d’aprovació del present acord i signatura del conveni d’adhesió, i fins al 31 de
desembre de 2022.
En aquest sentit, des de l’Àrea de Medi ambient i Serveis públics s’ha emès informe
de necessitats i justificatiu de la contractació que queda incorporat a l’expedient, on
es proposa l’adhesió a l’Acord marc de referència, i les especificacions concretes
objecte d’aquest contracte, a continuació detallades:
Lot 1. Subministrament de bosses i fundes compostables: adjudicació a l’empresa ID
WASTE, SL amb CIF B55160071, per import total per a l’any 2021 de 31.528,55€,
21% d’IVA exclòs, 38.149,55€, IVA inclòs, amb el següent desglossament per preus
unitaris resultants de l’acord marc adjudicat, i amb les especificacions establertes pel
preu del transport en l’informe de necessitats i justificatiu de la contractació:
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Lot 2. Subministrament de cubells i bujols per a la recollida selectiva de la fracció
orgànica: adjudicació a l’empresa ENTIDAD MAYA, SL amb CIF B96330725, per import
total per a l’any 2021 de 62.540,53€, 21% d’IVA exclòs, 75.674,05€, IVA inclòs, amb
el següent desglossament per preus unitaris resultants de l’acord marc adjudicat, i
amb les especificacions establertes pel preu del logotip en l’informe de necessitats i
justificatiu de la contractació:
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Fonaments de Dret
Primer. Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de
la LBRL.
Segon. Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Tercer. Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Quart. L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es
regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per
la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de
contractació dels ens locals.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Medi ambient i Serveis públics proposa a la
Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’adhesió del municipi de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a
l’Acord marc de subministrament per al subministrament de bosses i fundes
compostables i cubells i bujols per a la recollida selectiva de FORM amb destinació a
les entitats locals de Catalunya, (Exp. 1/2018), dut a terme per l’Associació de
Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, i aprovar el conveni de
col·laboració per a la subscripció a l’acord marc de referència, que s’adjunta en
document Annex I al present acord.
SEGON. Adjudicar el Lot 1 del contracte de subministrament de bosses i fundes
compostables, a l’empresa ID WASTE, SL amb CIF B55160071, per import total de
31.528,55€, 21% d’IVA exclòs, segons les condicions específiques de l’acord marc
formalitzat per l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a
Porta, i de conformitat amb l’establert a la part expositiva.

QUART. Adjudicar el Lot 2 del contracte de subministrament de cubells i bujols per a
la recollida selectiva de la fracció orgànica, a l’empresa ENTIDAD MAYA, SL amb CIF
B96330725, per import total de 62.540,53€, 21% d’IVA exclòs, segons les condicions
específiques de l’acord marc formalitzat per l’Associació de Municipis Catalans per a la
Recollida Selectiva Porta a Porta, i de conformitat amb l’establert a la part expositiva.
CINQUÈ. Autoritzar i disposar la despesa per import total de 75.674,05€, 21% d’IVA
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.1621.62900 (2021/4/AJUNT/28/1)
del pressupost municipal vigent.
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa per import total de 38.149,55€, 21% d’IVA
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.1621.62900 (2021/4/AJUNT/28/1)
del pressupost municipal vigent.
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SISÈ. Nomenar com a responsables del contracte per part de l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat, als efectes d’interlocució amb l’Associació de Municipis Catalans pel Porta
a Porta i amb les empreses adjudicatàries, i per a la realització de gestions i resolució
d’incidències en l’execució del contracte, a la Sra. G. A. (ga.@corberadellobregat.cat)
i a la Sra. M. B. (mb.@corberadellobregat.cat).
SETÈ. Notificar l’adopció d’aquest acord a les empreses adjudicatàries i a l’Associació
de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, a l’adreça de correu
electrònic comissionattecnic@portaaporta.cat, donant-li els efectes de publicitat que
siguin preceptius.

6. Aprovació de l’expedient i incoació del contracte de subministrament de
saques de ràfia per a la recollida de fracció vegetal no llenyosa PaP.
Amb motiu de la implantació d’un nou sistema de recollida de residus al municipi,
recollida porta a porta, previst pel mes de febrer de 2022, i que consisteix en lliurar
els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, que inclouen la
fracció vegetal no llenyosa, es fa necessari adquirir els elements indispensables per a
fer-ho possible, com són les saques de ràfia, atès que l’Ajuntament és l’encarregat de
subministrar a cada habitatge, activitat i equipament, els elements de contenció
necessaris per poder fer aquesta separació en origen.
En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques, que han de regular aquest contracte, i
que han estat informats favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament,
quedant incorporats a l’expedient.

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de saques de ràfia
per a la fracció vegetal no llenyosa necessàries per a la implantació del servei de
recollida de residus porta a porta al municipi, mitjançant el procediment obert
simplificat abreujat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, i
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que regularan aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en un
màxim de 19.825,00€ 21% d’IVA exclòs, per a l’execució total del contracte, de
conformitat amb el pressupost i preus unitaris de la clàusula 7 del Plec de prescripcions
Tècniques, 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 establerts, amb un termini de lliurament màxim de 14 de gener
de 2022. L’import del contracte serà el que resulti de l’oferta efectuada per l’empresa
licitadora, i la baixa oferta serà la que s’apliqui uniformement als preus unitaris indicats
en el Plec de Prescripcions Tècniques.
SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 5 dies hàbils per a presentar
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Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Medi ambient i Serveis públics, proposa a
la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:
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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 màxim de 23.988,25€, 21% d’IVA inclòs,
que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.1621.62900
(2021/4/AJUNT/28/1), del vigent pressupost municipal.
QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN
7. Aprovació de la pròrroga de l’Acord de col·laboració en el marc del projecte
d’aprofitament dels excedents alimentaris.
Amb l'objectiu general de reduir el malbaratament alimentari al menjador de les
escoles Puig d'Agulles i El Corb, i donar sortida als excedents de menús generats a la
cuina d’ambdues escoles, el 2 de febrer de 2016 es va signar l'Acord de col·laboració
entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, l'APA El Mirador, l'empresa 7 i Tria i
l'entitat Corbera Voluntària, en el marc del projecte d'aprofitament dels excedents
alimentaris del servei de cuina de l'Escola Puig d'Agulles. Posteriorment es va adherir
a aquest acord l’escola El Corb el 5 de març de 2018.
Les parts han manifestat interès en seguir col·laborant en el projecte d’aprofitament
dels excedents alimentaris de llurs serveis de cuina, donat el bon funcionament del
projecte, fet que porta aquesta regidoria a proposar la pròrroga del conveni de
col·laboració per a l’any 2022, que té vigència des del primer de gener de 2022 fins el
31 de desembre de 2022.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Benestar social i gent gran proposa a la
Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar, amb efectes des del primer de gener de 2022 i pel termini d’un
any, la pròrroga del Conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat, l’AFA El Mirador, l’AFA El Corb, l’empresa 7 i Tria i l’entitat Corbera
Voluntària.
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Dins el pacte comprès entre les parts implicades hi ha el què l’Ajuntament s’encarregui
de proporcionar els elements necessaris per a l’aprofitament dels aliments, pel que en
la proposta de pròrroga s’hi autoritza la despesa d’envasos isotèrmics de manera que
l’emmagatzematge i transport dels aliments s’efectuï amb garanties de seguretat,
despesa que està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient a pressupost
2022.
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SEGON. Autoritzar la despesa d’envasos isotèrmics per 762,30€ iva i transport inclòs,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30.231.22694 del pressupost municipal de l’any
2022, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient a pressupost 2022.
TERCER. Notificar l’acord adoptat a l’AFA Mirador, l’AFA el Corb, l’empresa 7 i Tria i
l’entitat Corbera Voluntària.

8. Aprovació del Conveni de col·laboració amb l’AMB d'una subvenció per al
projecte denominat Vulnerabilitat econòmica i subministraments bàsics.
El Consell metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 17 de
desembre de 2019 va aprovar el Pla metropolità de suport a les polítiques socials
municipals 2020-2023 adreçat als ajuntaments metropolitans i recolzat en els serveis
socials bàsics municipals, que estableix criteris d’actuació d’àmbit metropolità per
evitar el tall de subministrament domiciliari d’aigua, electricitat i gas, en base al
Programa metropolità de foment de la cohesió social.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en sessió ordinària
celebrada el dia 16 de novembre de 2020, per unanimitat, va adoptar l’acord d’aprovar
el projecte de Vulnerabilitat econòmica i Subministraments bàsics i la sol·licitud de
finançament a l’AMB en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials
2020-2023.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona notifica, en data 25 de novembre de 2020, el Decret
número 2752/2020 l’acord d’aprovació, de la nostra sol·licitud dins de la primera
convocatòria del programa de foment de la cohesió social, l’assignació econòmica de
27.333,24€ per al finançament del primer projecte de la convocatòria 2020-2021
“Vulnerabilitat economia i subministraments bàsics” i l’autorització del pagament en
concepte de bestreta per import de 13.666,62€ per a l’any 2020.
En data 29 de setembre de 2021 l’Àrea Metropolitana de Barcelona presenta Conveni
regulador de la concessió de la subvenció directa a favor de l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat per a la seva aprovació incorporat a l’expedient.

ACORD
PRIMER. Aprovar el Conveni regulador de la concessió d’una subvenció a favor de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per al projecte denominat Vulnerabilitat
econòmica i subministraments bàsics, en el marc del Programa metropolità de foment
de la cohesió social del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals
2020-2023.
SEGON. Notificar l’acord d’aprovació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Benestar social i gent gran proposa a la
Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:
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URBANISME
9. Aprovació subvenció a les diferents Associacions de Propietaris o Juntes
de Compensació corresponents a l’anualitat 2021, destinada a sufragar
despeses de l’exercici 2020.
L’11 de novembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat aprova la
minuta dels convenis de col·laboració per al manteniment de vies públiques i de serveis
públics a les diferents urbanitzacions del municipi, tenint com objecte establir una
relació de col·laboració entre l’Ajuntament i les diferents Associacions de Propietaris
de les urbanitzacions, per a la realització dels treballs de manteniment dels carrers. El
12 de desembre 2014 es signen els convenis amb les diferents Associacions,
Comunitats i Juntes de Propietaris.
Els convenis formalitzats al 2014 han caducat, motiu pel qual, el 23 de desembre de
2019 la Junta de Govern Local aprova el nou text del conveni que ha de regular la
subvenció pel manteniment de les vies públiques i el manteniment de les
urbanitzacions amb conveni subscrit.
En compliment als convenis formalitzats el 2 de gener de 2021, de conformitat amb
el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS),
en el Pressupost General per a l’exercici 2021 es contempla l’atorgament d’una sèrie
de subvencions directes a les diferents Associacions de Propietaris.

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.
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.
El 31 de maig de 2021 des de l’àrea d’urbanitzacions es verifica que les associacions
de les urbanitzacions de La Servera, Solei els Herbatges, Santa Maria de L’avall, Can
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La clàusula segona i tercera dels esmentats convenis, estableixen que l’Ajuntament
aportarà anualment una subvenció destinada a sufragar les despeses que les
Associacions hagin assumit l’any anterior per a la realització d’obres de manteniment
i conservació o la instal·lació o millora de serveis en la urbanització.
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Llopart, El Bonrepòs A, B i C, Can Margarit Polígon I, II i III i Mas d’en Puig han
presentat i justificat correctament els treballs de manteniment realitzats a l’any 2020.
El 21 de juny de 2021 la Junta de Govern Local aprova l’atorgament de les subvencions
a les diferents associacions de propietaris pel manteniment realitzat a l’any 2020,
concretament:
NOM BENEFICIARI

NIF

IMPORT
SUBVENCIÓ
1.500€

G58964578

La Servera

G60806411

1.500€

G59629063

Solei els
Herbatges
Can Margarit
polígon II
Can Margarit
Polígon I
Can Margarit
polígon III
El Bonrepòs C

G59901744

El Bonrepòs D

3.400€

G60269719

Can Llopart

4.200€

V58584764

9.900€

G59747683

Santa Maria de
l’Avall
Mas d’en Puig de
Vall Codina
El Bonrepòs A

H60356441

El Bonrepòs B

1.400€

G60334984

Sant Cristòfol

1.500€

G61819900

La Soleia

1.500€

G66478413

La Creu de
l’Aragall Júnior

6.300€

G59502609
G59319699
G60152832

H58857103

3.300€
3.700€
2.100€
1.600€

1.500€
5.000€

CONCEPTE
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
Vies
Públiques i serveis
Manteniment
vies
Públiques i serveis
Manteniment
vies
Públiques i serveis

En aquest mateix acord també es va autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i
ordenar l’abonament de la subvenció d’aquelles urbanitzacions que ho havien justificat
correctament, concretament:
NOM BENEFICIARI

NIF

Associació de Veïns de la
Servera
Junta de Compensació Solei
dels Herbatges
Associació de Veïns Can
Margarit Polígon II
Associació de veïns Can
Margarit Polígon I

URBANITZACIÓ

G58964578

La Servera

G60806411

Solei els
Herbatges
Can Margarit
polígon II
Can Margarit
Polígon I

G59502609
G59319699

IMPORT
SUBVENCIÓ
1.500,00€

10.1532.48016

3.300,00€

10.1532.48006

3.700,00€

10.1532.48005
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Associació de Veïns de la
Servera
Junta de Compensació Solei
dels Herbatges
Associació de Veïns Can
Margarit Polígon II
Associació de veïns Can
Margarit Polígon I
Associació de Veïns Can
Margarit III
Associació de Veïns del
Bonrepòs C
Associació de Veïns del
Bonrepòs D
Associació veïns de Can
Llopart
Junta de Compensació de
Santa Maria de l’Avall
Associació veïns Mas d’en
Puig de Vallcodina
Associació de veïns del
Bonrepòs A
Associació de veïns del
Bonrepòs B
Associació de veïns de Sant
Cristòfol fase 2
Associació de veïns de la
Soleia
Associació moviment Creu
Aragall Júnior

URBANITZACIÓ
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Associació de veïns Can
Margarit Polígon III
Associació de Veïns del
Bonrepòs C
Associació de veïns de Can
Llopart
Junta de Compensació de
Santa Maria de l’Avall
Associació veïns Mas d’en
Puig de Vallcodina
Associació de veïns del
Bonrepòs A
Associació de veïns del
Bonrepòs B

G60152832

2.100,00€

10.1532.48007

G59629063

Can Margarit
polígon III
El Bonrepòs C

1.600,00€

10.1532.48003

G60269719

Can Llopart

2.468,00€

10.1532.48019

V58584764

8.918,46€

10.1532.48014

1.500,00€

10.1532.48009

G59747683

Santa Maria de
l’Avall
Mas d’en Puig de
Vall Codina
El Bonrepòs A

5.000,00€

10.1532.48001

H60356441

El Bonrepòs B

1.142,24€

10.1532.48002

H58857103

El 31 de juliol de 2020 amb NRE: 2020/7616 L’Associació de veïns de la Creu Nova va
renunciar al conveni subscrit al gener de 2020. El 12 de febrer de 2021
NRE:2021/1609 i el 7 de juliol de 2021, NRE: 2021/7657 sol·licita s’anul·li la renuncia
de 31 de juliol de 2020. El 7 de juliol de 2021, NRE 2021/7673; 12 de juliol de 2021,
NRE:2021/7810, el 9 de setembre de 2021, NRE 2021/9754 ha presentat i justificat
correctament els treballs de manteniment realitzats al primer període de l’any 2020,
mentre el conveni encara era vigent, abans de la seva renuncia. Arribant a l’import
justificat a 1.824,68€, dels quals són objecte de subvenció 1.459,74€.
El 17 de març de 2021, NRE: 2021/2942; el 29 de març de 2021, NRE: 2021/3398, el
29 de març de 2021, NRE:2021/3398; el 9 de juliol de 2021, NRE: 2021/7731; el 30
d’agost de 2021, NRE: 2021/9277 l’Associació de Veïns del Bonrepòs D ha presentat i
justificat correctament els treballs de manteniment realitzats a l’any 2020. Arribant
a l’import justificat a 2.279,58€, dels quals són objecte de subvenció 1.823,66€.
La Creu Aragall Júnior, tot i tenir conveni subscrit i justificada la despesa realitzada,
han de regularitzar la seva situació amb hisenda, el certificat actual surt negatiu,
pendent d’alguna regularització.

Per tot l’exposat, la Alcaldia, proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords
següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’atorgament de les subvencions a les diferents associacions de
propietaris corresponents a l’anualitat 2021, destinades a sufragar les despeses que
hagin assumit durant l’any 2020 per a la realització d’obres de manteniment i
conservació o la instal·lació o millora de serveis en la urbanització, segons el següent
detall:
NOM BENEFICIARI

NIF

URBANITZACIÓ

IMPORT
SUBVENCIÓ
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En el cas de la urbanització de la Soleia, manca acreditació dels treballs realitzats per
l’Associació de Veïns i el certificat d’hisenda surt negatiu. El 8 de novembre de 2021
m’informen que aquesta anualitat no sol·licitaran subvenció alguna.
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CONCEPTE

Núm. Exp. General: [EXP.DATGEN.NUG]
Referència: [EXP.DATGEN.REF]

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Associació de Veïns de la Creu
Nova

G59362087

Creu Nova

1.460.00€

Manteniment
vies
públiques i serveis

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
del vigent pressupost municipal, segon el detall següent:
IMPORT
SUBVENCIÓ
1.460,00€

10.1530.48015

El Bonrepòs D

1.900,00€

10.1532.48004

G61819900

La Soleia

1.452,00€

10.1532.48013

G66478413

La Creu de
l’Aragall Júnior

6.300,00€

10.1532.48021

NOM BENEFICIARI

NIF

URBANITZACIÓ

Associació de Veïns de la Creu
Nova
Associació de Veïns del
Bonrepòs D
Associació de veïns de la
Soleia
Associació moviment Creu
Aragall Júnior

G59362087

La Creu Nova

G59901744

CONCEPTE

TERCER. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de les subvencions atorgades a
les associacions de propietaris, amb càrrec a les corresponent aplicacions
pressupostàries del vigent pressupost municipal, segons el detall següent:
URBANITZACIÓ

IMPORT
SUBVENCIÓ

NOM BENEFICIARI

NIF

CONCEPTE

Associació de Veïns de la Creu
Nova
Associació de Veïns del
Bonrepòs D

G59362087

La Creu Nova

1.459,74

10.1530.48015

G59901744

El Bonrepòs D

1.823,66€

10.1532.48004

QUART. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.

RECURSOS HUMANS

En aquests moments no es disposa de cap borsa de treball d’Auxiliar Tècnic/a de ràdio,
esdevenint necessària la constitució d’una. Per aquest motiu, és necessària la redacció
de les bases per a iniciar el procés selectiu de constitució d’una borsa de treball per
cobrir mitjançant contracte laboral, eventualitats en aquesta categoria.
La provisió de la regidoria de Recursos Humans, de 9 de novembre de 2021, resol que
per recursos humans es redactin les bases, per a convocar un procés selectiu per a la
creació d’una borsa de treball d’Auxiliar Tècnic/a de ràdio, grup de classificació
professional C, subgrup C2, per a cobrir vacants, substitucions o eventualitats del
personal, en règim laboral interí.
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10. Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu d’una borsa de
treball d'Auxiliar Tècnic/a de ràdio.
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L’EBEPB dóna la possibilitat de realitzar processos de selecció àgils, sempre que es
compleixin els requisits constitucionals de mèrits i capacitat.
Tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis
constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el que es preveu en el text
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i en la resta de l'ordenament
jurídic.
La cap del Servei de Recursos Humans ha emès informe 240/2021.
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 que hauran de regir la convocatòria del procés selectiu
per la constitució, pel sistema de concurs-oposició, d’una borsa de treball d’auxiliar
tècnic/a de ràdio (mitjans de comunicació i premsa), per a cobrir vacants i/o
substitucions, en règim laboral, grup de classificació C, subgrup C2, de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat.
SEGON. Ordenar la seva publicació íntegra al BOPB, al tauler d’edictes de la corporació
i al web municipal.
TERCER. Obrir 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 de l’anunci de la convocatòria al BOPB.
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 contenciósadministratiu.

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.

ESPORTS
URGÈNCIA. Aprovació del Conveni per a la concessió directa al Club de Futbol
Corbera destinada a finançar la programació dels actes de la tercera edició
del Torneig de futbol 7 Vila de Corbera.
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PROPOSTA D’URGÈNCIA
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari el foment i la promoció
d’activitats esportives dins de la societat , per aquesta tasca aquest ajuntament hi
compta amb el teixit social i esportiu de les entitats esportives municipals, que
dinamitzen bona part de les activitats esportives que es programen anualment. És per
això que es contempla en el pressupost general per a l’exercici 2021 l’atorgament
d’ajuts directes a entitats esportives 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 figura una a favor de l’entitat Club de
Futbol Corbera, per import de 7.000,00 € (set mil euros ) que enguany celebra el dia
4 de desembre la tercera edició del Torneig de futbol 7 Vila de Corbera . El torneig
tornarà a ser un esdeveniment molt important per la nostra vila. La presencia dels
equips alevins dels clubs de més prestigi de la Lliga, suposa situar la nostra vila al
mateix nivell que altres ciutats amb tradició en l’organització de competicions d’aquest
estil. El CF Corbera té com objectius la coordinació i preparació de la celebració
d’aquest event, essent l’activitat principal: Torneig de futbol 7 “Vila de Corbera”
categoria aleví d’àmbit nacional.
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.

Atesa la petició realitzada pel CF Corbera mitjançant registre entrada 2021/9998 i
2021/10394, 2021/10744 i 2021/12259 en la qual dita entitat, sol·licita la col·laboració
d’aquest ajuntament en forma de subvenció per import de 7.000€ i per això
acompanyen la documentació necessària. I posa en coneixement a aquesta regidoria
que no poden fer front a les despeses prèvies dels pagaments a proveïdors, per a la
preparació dels actes, a no ser que s'avanci, per part de l'Ajuntament, la totalitat del
75 % de l'import aprova en el conveni.
Vist l’informe tècnic en el que es considera d’interès municipal i pel conjunt de la
societat de Corbera, tant pel volum de socis/es, jugadors/res i col·laboradors/res,
com per la seva tasca social i esportiva, que aquest ajuntament recolza la realització
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Atesa la voluntat política en el sentit de promoure l’esport i facilitar la realització de
les activitats i projectes que es presenten per part de les entitats, que portem a terme
aquests convenis de col·laboració, sota la supervisió, la valoració i el criteri jurídic i
econòmic d’aquest ens.
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d’aquesta activitat i els seus actes de celebració, així com l’èxit assolit en la primera
edició celebrada l’any anterior.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Esports, proposa a la Junta de Govern local,
amb la incorporació de les esmenes proposades, l’adopció dels acords següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa al Club de Futbol
Corbera, per import de 7.000 €, destinada a finançar la programació dels actes de la
tercera edició del Torneig de futbol 7 Vila de Corbera, corresponents a les activitats
que desenvoluparan i que hi consten en el document que s’aprova.
SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a
l’expedient a formalitzar amb el Club de Futbol Corbera, per al desenvolupament de
les activitats de la tercera edició del Torneig de futbol 7 Vila de Corbera.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Club de Futbol Corbera, amb NIF:
G64085368, per import de 7.000 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
34.341.48904 del vigent pressupost municipal.
QUART. Reconèixer l’obligació del 75% de la subvenció atorgada, i procedir al
pagament de 5.250,00€ en concepte de bestreta, atès que es considera imprescindible
per fer front a les despeses dels proveïdors per la celebració dels actes.
CINQUÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

11. 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.»

La secretària acctal., Marta Puig Puig



Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 1

10/12/2021 La secretària acctal.

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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