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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 
d’octubre de 2020 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 19 D’OCTUBRE DE 2020.

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.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells 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
- Meritxell García de Llanza, regidora

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. Incoació del contracte de serveis d’escatat de vegetació a les voreres de 
les urbanitzacions.

És necessari efectuar periòdicament el manteniment de les voreres i trams que en 
facin la funció, per mantenir-les lliures de vegetació espontània, millorant la mobilitat 
dels vianants, i retirar-ne les restes vegetals i residus banals.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans materials ni personals per efectuar 
l’escata de vegetació i herbes a les voreres de diferents urbanitzacions del municipi, 
des de les àrees indicades es sol·licita la contractació d’aquest servei. 

En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de condicions 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 Medi Ambient i l’Àrea de Serveis Públics, 
proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels 
següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis per l’escatat de vegetació i 
herbes a les voreres de diferents urbanitzacions, mitjançant el procediment obert 
simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec 
de condicions tècniques que regularan aquesta contractació. L’import de licitació 
s’estableix en un màxim de 16.630,32€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la 
durada del contracte establerta en un màxim de quatre (4) mesos, sense possibilitat 
de pròrroga.

S’estima com a data d’inici del contracte l’1 de desembre de 2020.

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, de caràcter plurianual, que es finançarà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 13.163.22799 del vigent pressupost municipal, subordinada 
al crèdit que es consigni al pressupost de l’exercici 2021, atenent el següent 
desglossament:

 Exercici 2020 .................   5.030,67€
 Exercici 2021 ................. 15.092,02€

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

CULTURA

3. Renuncia i devolució de la bestreta de la subvenció concedida per l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa 2020 (OSIC).
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Al DOGC núm. 8045, de 20/01/2020, es dona publicitat a l’Acord del Consell 
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i Resolució 
CLT/21/2020, de 10 de gener, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les 
biblioteques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no 
competitiva, per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2020.

El dia 03/02/2020 i amb número de registre de sortida 2020/508 es va formalitzar la 
petició de l’esmentada subvenció.

El dia 01/04/2020, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), va publicar la 
notificació de resolució/acord de subvenció a tots els Ajuntaments que havien fet la 
petició, entre els quals es troba l’Ajuntament de Corbera amb un import de 6.000€.

A causa de les circumstàncies derivades de l’epidèmia COVID-19 l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat no pot generar el crèdit suficient per a assumir aquesta subvenció 
i en conseqüència, s’hi ha de renunciar.

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

ACORDS

PRIMER. Renunciar a la subvenció concedida per l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural 2020 (OSIC).

SEGON. Ordenar la devolució de la bestreta de la subvenció, aplicació pressupostària 
2020/1/45088 amb un import de 4.800€ al compte corrent BBVA 
ESXX0182XXXXXXXXXXXXXXXX que té com a titular l’OSIC amb CIF QXXXXX83J.

TERCER. Notificar aquest acord a l’OSIC.

4. Acceptació de l’aportació econòmica per la gestió de la Biblioteca 
municipal.

La presidència de la Diputació de Barcelona, en data de 22 de juliol de 2020, va dictar 
un decret (registre de resolucions núm. 7342) sobre “Aprovar  l’aportació econòmica 
a cadascun dels ajuntaments que formen part de la Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Província, com a compensació econòmica pel personal bibliotecari  titulat 
contractat directament pels mateixos ajuntaments”.

La resolució aprova l’aportació a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en relació a la 
“Biblioteca Can Baró” d’aquest municipi,  de conformitat amb allò que es preveu a la 
disposició transitòria del conveni aprovat per acord de la Junta de Govern de 25 de 
setembre de 2008, quaranta-cinc mil sent-cents cinquanta-tres euros (45.753,00€),- 
direcció biblioteca tipus B, per l’any 2020.

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 Cultura,  proposta a la Junta de  Govern 
Local  l’adopció del següent:

ACORD

ÚNIC: Formalitzar l’acceptació de la subvenció com a compensació econòmica pel 
personal bibliotecari titulat contractat directament per l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat per import de quaranta-cinc mil sent-cents cinquanta-tres euros 
(45.753,00€), - direcció biblioteca tipus B, per l’any 2020.

ENSENYAMENT

5. Aprovació del Conveni de monitoratge, complementari del transport 
escolar, amb les AFA El Mirador i Fòrum de mares i pares, pel curs 2019-20.

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 2019-2020, entre 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’AFA El Mirador i l’AFA Fòrum de mares i pares 
de Corbera, les motivacions de l’endarreriment del tràmit d’aquest expedient i les 
implicacions de la pandèmia de la Covid-19 en el mateix.

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 2019-2020 [...], 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’Ensenyament, 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 2019-2020, 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 1.778,94 € 
NIF: GXXXXX766

AFA Fòrum de mares i pares 1.778,94 € 
NIF: GXXXXX159 

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.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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QUART. Notificar el present acord a les esmentades Associacions perquè en tinguin 
coneixement i als efectes oportuns, tot instant-les a la seva signatura.

CONTRACTACIÓ

6. Incoació del contracte de serveis de connexió a la Plataforma Vàlid i el seu 
manteniment.

L’ajuntament de Corbera de Llobregat no disposa dels mitjans personals i tècnics per 
a la implantació del connector amb la plataforma VALID del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya (CAOC) que permet activar l’autentificació dels ciutadans a la seu 
electrònica i al portal de notificacions electròniques mitjançant sistemes d’identificació 
que no requereixin l’ús exclusiu de certificats electrònics, com per exemple l’idCAT 
Mòbil, Cl@ve, mobileID, etc., la seva configuració i integració, així com un pla de 
suport i manteniment.  

Amb informe de necessitats de la cap de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de 
data 21 de setembre, es sol·licita des de l’Àrea de Règim Interior i Equipaments 
Municipals la contractació d’aquest servei. 

El Servei d’Informàtica ha emès informe de data 8 d’octubre de 2020 on, un cop 
efectuada la negociació i en base al pressupost i projecte presentat per l’empresa ABS 
Informàtica, SLU amb CIF BXXXXXX96, amb registre d’entrada núm. 2020/8484 de 2 
de setembre, sol·licita la contractació d’aquest servei a favor d’aquesta empresa que 
disposa de l’exclusivitat del servei i dels programes, i per tant, única capacitada per a 
poder realitzar la implantació, configuració i integració del connector, amb una durada 
de tres mesos màxim a partir de la data d’adjudicació, i dos anys a partir de la posada 
en funcionament pel seu manteniment i subscripció, sense possibilitat d’ésser 
prorrogat, per un import de 1.110,00€, 21% d’IVA no inclòs. El pagament es realitzarà 
mitjançant la presentació de dues factures: la primera una vegada efectuada 
correctament la implantació de la plataforma, configuració i integració de la mateixa, 
per import de 520€, 21% d’IVA exclòs, i la següent quan s’iniciï la subscripció dels dos 
anys, per import de 590€, 21% d’IVA exclòs. Si el termini d’implantació del projecte, 
excedeix de 3 mesos, es facturaran els serveis segons les dates previstes en les fites 
definides en el pla de projecte presentat per l’empresa.

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.

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats 
per la Secretaria acctal. 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, com a òrgan de contractació, l’adopció dels 
següents:

ACORDS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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PRIMER. Aprovar l’expedient per a la contractació del servei de connexió a la 
Plataforma Vàlid i el seu manteniment, per quedar justificat l’interès públic, i iniciar 
els tràmits per a la incoació i adjudicació, mitjançant el procediment negociat sense 
publicitat amb l’empresa ABS Informàtica, SLU amb CIF BXXXXXX96, empresa que 
disposa de l’exclusivitat del servei i dels programes, i per tant, única capacitada per a 
poder realitzar la implantació, configuració i integració del connector objecte del 
contracte, amb una durada de tres mesos màxim a partir de la data d’adjudicació, per 
a la implantació, configuració i integració, i dos anys a partir de la posada en 
funcionament de la plataforma pel seu manteniment i subscripció, sense possibilitat 
de pròrroga, per un import total de 1.110,00€, 21% d’IVA no inclòs.

SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques que regularan la contractació del servei expressat en el punt anterior. 

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

QUART. Notificar la present resolució a l’empresa licitadora.

CINQUÈ. Autoritzar la despesa per import total de 1.343,10 €, que inclou l’IVA, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 02.920.20600 del vigent pressupost 
municipal. 

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

7. Precs i preguntes.

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

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 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       

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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