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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de desembre 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 21 DE DESEMBRE 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. Adjudicació contracte servei atenció psicològica infantil a l'Àrea de 
Polítiques d'Igualtat.
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En data 16 de novembre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis d’atenció psicològica infanto-
juvenil de caràcter específic en matèria de violència masclista,  així com a dones 
adolescents i joves que hagin patit maltractament masclista dins les primeres relacions 
de parella, dins el servei d’atenció psicològica portat a terme per l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, i es va convocar el 
procediment obert simplificat abreujat amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre 
Digital, amb un import màxim de contracte de 14.000,00€, exempt d’IVA, pels dos 
anys de durada inicial del contracte, amb possibilitat de ser prorrogat per dos anys 
més, establint un preu màxim per hora de 56,00€, exempt d’IVA, i un número d’hores 
màximes a realitzar per a la totalitat de la durada inicial del contracte de 250 hores.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 19 de novembre de 2020, amb un període de deu (10) dies hàbils per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 3 de desembre de 2020 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, 
Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada amb CIF GXXXXX084 i registre 
d’entrada 2020/12016, de 30 de novembre a les 14:10 hores i, M.F.V. amb NIF 
XXXXX786E i registre d’entrada 2020/12111, d’1 de desembre a les 22:24 hores.  

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant, se’n 
desprèn que s’accepten les dues ofertes presentades, i es proposa l’adjudicació del 
contracte a l’empresa licitadora Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada amb 
CIF GXXXXX084, que ha resultat amb l’oferta millor quant a relació qualitat-preu per 
haver obtingut la major puntuació amb 100 punts en haver ofert import de 10.000,0€, 
exempt d’IVA, que no incorre en baixa anormal, i comprovada la seva capacitat de 
contractar i solvència en trobar-se inscrit al RELI, i tenir acreditada tota la solvència 
tècnica requerida, aquesta Mesa de Contractació eleva la proposta d’adjudicació a la 
consideració de la Junta de Govern Local, en favor d’aquesta empresa per import 
màxim de 10.000,0€, exempt d’IVA, essent el preu/hora 40,00€, i la persona 
proposada la Sra. A.J.V. 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat proposa a la Junta de 
Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis d’atenció psicològica infanto-juvenil de 
caràcter específic en matèria de violència masclista,  així com a dones adolescents i 
joves que hagin patit maltractament masclista dins les primeres relacions de parella, 
dins el servei d’atenció psicològica portat a terme per l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, a l’empresa Assistència i Gestió 
Integral, Fundació Privada amb CIF GXXXXX084, per import màxim de per import 
màxim de 10.000,0€, exempt d’IVA, essent el preu/hora 40,00€, i la persona 
proposada la Sra. A.J.V., per a la totalitat de la durada del contracte establerta en un 
màxim de dos (2) anys, amb possibilitat de ser prorrogat per dos anys més i data 
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d’inici del contracte l’1 de gener de 2021, amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules 
Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva 
proposició.

SEGON. Anul·lar l’autorització de la despesa, de caràcter plurianual, per import de 
4.000,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32.231.22799 del pressupost 
municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni als pressupostos dels exercicis 
2021 i 2022, atenent el següent desglossament:

 Exercici 2021 (01/01/2021 a 31/12/2021): import màxim de 2.000,00€ 
(exempt d’IVA) 

 Exercici 2022 (01/01/2022 a 31/12/2022): import màxim de 2.000,00€ 
(exempt d’IVA) 

TERCER. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
10.000,00€, exempt d’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32.231.22799 del 
pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni als pressupostos 
dels exercicis 2021 i 2022, atenent el següent desglossament:

 Exercici 2021 (01/01/2021 a 31/12/2021): import màxim de 5.000,00€ 
(exempt d’IVA) 

 Exercici 2022 (01/01/2022 a 31/12/2022): import màxim de 5.000,00€ 
(exempt d’IVA) 

QUART. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà 
amb la presentació de la mateixa, mitjançant instància on s’adjunti el document signat, 
en la seu electrònica de l’Ajuntament.

CINQUÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, i a la resta 
d’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 acord marc 3a pròrroga manteniment sistema videoacta.

En data 29 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar el subministrament 
a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, del sistema de videoactes amb allotjament al 
núvol, amb un import pels dos anys de durada de 34.489,56€, 21% d’IVA exclòs, dels 
quals 26.629,56€, IVA exclòs corresponien al subministrament de material, software i 
instal·lació, i 7.860€, IVA exclòs, corresponien al manteniment del sistema des de la 
seva implantació i fins 31 de desembre de 2020, essent gratuït el manteniment del 
sistema el primer any de contracte. L’adjudicació es va efectuar en favor de l’empresa 
Ambiser Innovaciones, SL, amb CIF BXXXXX071, i mitjançant l’adhesió a l’acord marc 
amb l’ACM/CCDL amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 
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2016.01), del subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i 
transmissió d’actes, i el seu manteniment. Aquest acord marc es troba vigent en tenir 
aprovada la tercera pròrroga.

La responsable del contracte ha emès informe amb la necessitat d’adherir-nos a la 
tercera pròrroga vigent d’aquest acord marc, pel manteniment del sistema de 
videoacta instal·lat a l’Ajuntament, atès que l’actual adhesió finalitza el proper 31 de 
desembre. En concret, en l’informe s’especifica les característiques del manteniment, 
amb allotjament al núvol i amb un màxim d’1 TB de capacitat per un any més de 
durada, amb efectes 1 de gener de 2021, i en base al pressupost presentat per 
l’empresa adjudicatària, amb RE 12545/2020, d’11 de desembre de 2020, per import 
de 3.849,96€ IVA exclòs.

Fonaments de Dret

L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la 
DN i el 198.4 del TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les condicions del 
subministrament i els serveis de manteniment, 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.

La DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i ss. preveuen 
de forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin crear 
centrals de contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en aquest 
cas, en relació a un Acord marc.

De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior.” Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques que regeixen l’Acord marc del subministrament del sistema de videoacta, 
equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.01) aprovats per la Resolució de Presidència 
de 5 de març de 2018 i publicats al perfil de contractant de l’entitat.

Atesa la quantia i la durada del 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, 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

PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a la tercera pròrroga 
de l’Acord marc de subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i 
transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2016.01).
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SEGON. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient segons l’establert a l’article 
30.4 de les Bases d’execució del pressupost.

TERCER. Adjudicar el contracte de manteniment complet del sistema de videoacta, 
equips de gravació i transmissió d’actes, amb allotjament al núvol i amb un màxim d’1 
TB de capacitat per un any més de durada, a l’empresa Ambiser Innovaciones, SL, 
amb CIF BXXXXX071, per un import de 3.849,96€, de 21% d’IVA exclòs, i amb una 
durada del manteniment d’un (1) any a comptar de l’1 de gener de 2021 i fins el 31 
de desembre de 2021. Codi CPV: 72300000-8 Serveis relacionats amb dades.

QUART. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 4.658,45€, 
21% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.924.22699, del 
pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que es consigni al pressupost de 
l’any 2021.

CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, així com a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (preferentment per e-notum al NIF GXXXXX064 i 
el correu electrònic centraldecompres@acm.cat, tot donant-li els efectes de publicitat 
que siguin preceptius.

4. Adjudicació contracte subministrament dispensadors d'aigua.

En data 30 de novembre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del subministrament, en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, d’11 equips dispensadors i de filtratge d’aigua 
de xarxa, i 2 equips dispensadors d’aigua mineral natural en garrafes, així com les 
corresponents garrafes i els gots que siguin necessaris, amb instal·lació, manteniment 
i higienitzacions incloses, amb què s’han d’abastir diversos equipaments de titularitat 
municipals, i es va convocar el procediment obert simplificat abreujat amb presentació 
d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de contracte de 7.698,00€, 
IVA exclòs, que es desglossa en 6.996,00€ amb un 21% d’IVA exclòs, i 702,00€ amb 
un 10% d’IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte, amb possibilitat de 
ser prorrogat per dos anys més, essent el preu unitari mensual de 26,50€, 21% d’IVA 
exclòs, pel lloguer i manteniment dels dispensadors de xarxa d’aigua, i 5,85€/unitat, 
10% d’IVA exclòs, pel subministrament de les garrafes d’aigua, estimant com a data 
d’inici del contracte l’1 de gener de 2021.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 1 de desembre de 2020, amb un període de cinc (5) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 9 de desembre de 2020 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació tres (3) empreses han presentat proposicions, Viva 
Aqua Service Spain SA amb CIF AXXXXX920 i registre d’entrada 2020/12360, de 4 de 
desembre a les 17:07 hores, Agua de aquí SL amb CIF BXXXXX118 i registre d’entrada 
2020/12450, de 9 de desembre a les 13:09 hores, i Aquadirect Blue Planet SL amb 
CIF BXXXXX783 i registre d’entrada 2020/12463, de 9 de desembre a les 15:00 hores. 
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De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant, se’n 
desprèn que s’accepten totes les ofertes presentades amb excepció de la presentada 
per l’empresa licitadora Agua de aquí SL amb CIF BXXXXX118 pels motius que hi 
consten, i es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Aquadirect Blue 
Planet SL amb CIF BXXXXX783 per haver resultat amb l’oferta millor quant a relació 
qualitat-preu, obtenint la major puntuació amb 95 punts havent ofert un import unitari 
de 4,82€, 10% d’IVA exclòs, pel subministrament de garrafes, i de 18,55€, 21% d’IVA 
exclòs, pel lloguer del subministrament de dispensadors d’aigua de xarxa, que no 
incorre en baixa anormal, i comprovada la seva capacitat de contractar i solvència en 
trobar-se inscrit al RELI, aquesta Mesa de Contractació eleva la proposta d’adjudicació 
a la consideració de la Junta de Govern Local, en favor d’aquesta empresa per import 
màxim de 7.698,00€, IVA exclòs, amb aplicació dels preus unitaris oferts pels 
productes efectivament subministrats. 

Per tot l’exposat, la regidoria 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

PRIMER. Adjudicar el contracte pel subministrament, en la modalitat d’arrendament 
sense opció de compra, d’11 equips dispensadors i de filtratge d’aigua de xarxa, i 2 
equips dispensadors d’aigua mineral natural en garrafes, així com les corresponents 
garrafes i els gots que siguin necessaris, amb instal·lació, manteniment i 
higienitzacions incloses, amb què s’han d’abastir diversos equipaments de titularitat 
municipals, a l’empresa Aquadirect Blue Planet SL amb CIF BXXXXX783, per import 
màxim de 7.698,00€, IVA exclòs, amb aplicació dels preus unitaris oferts pels 
productes efectivament subministrats, essent aquests  import unitari de 4,82€, 10% 
d’IVA exclòs, pel subministrament de garrafes, i de 18,55€, 21% d’IVA exclòs, pel 
lloguer del subministrament de dispensadors d’aigua de xarxa, per a la totalitat de la 
durada del contracte establerta en un màxim de dos (2) anys, amb possibilitat de ser 
prorrogat per dos anys més i data d’inici del contracte l’1 de gener de 2021, 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.

SEGON. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 9.237,36€, 
IVA inclòs, que es  finançarà atenent el següent desglossament:

 Exercici 2021: import màxim de 4.618,68€, (IVA inclòs) amb càrrec a les 
següents aplicacions pressupostàries subordinades al crèdit que es consigni en 
el pressupost municipal de l’any 2021:

02.920.20300 (lloguer)............................. 4.232,58€ 21% IVA inclòs
02.920.22105 (garrafes aigua)..................     386,10€ 10% IVA inclòs
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 Exercici 2022: import màxim de 4.618,68€, (IVA inclòs) amb càrrec a les 
següents aplicacions pressupostàries subordinades al crèdit que es consigni en 
el pressupost municipal de l’any 2022:

02.920.20300 (lloguer)............................. 4.232,58€ 21% IVA inclòs
02.920.22105 (garrafes aigua)..................     386,10€ 10% IVA inclòs

TERCER. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà 
amb la presentació de la mateixa, mitjançant instància on s’adjunti el document signat, 
en la seu electrònica de l’Ajuntament.

QUART. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, i a la resta 
d’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.

ENSENYAMENT

5. Aprovació modificació conveni de transport escolar del curs 2019-2020

El 02 de novembre de 2019 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar la 
signatura del conveni anual amb l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la gestió 
del servei de transport escolar del curs 2019-2020.

Aquest Conveni va ser remès a l'Ajuntament a través de la plataforma Viafirma, a la 
qual aquest tècnic no hi té accés, just a l'inici del confinament per la pandèmia 
sanitària. Durant el confinament, el Conveni va ser signat per l'Ajuntament.

A causa de l'aturada del servei de transport escolar el dia 12 de març, i que ja no es 
reprendria en el que resta de curs, el Conveni havia de patir canvis necessàriament en 
els termes econòmics.

El Consell Comarcal, per acord de Junta de Govern de 20 de juliol de 2020, va aprovar 
la modificació dels Convenis de transport del curs 2019-2020, en el sentit d'establir 
l'import regularitzat a final de curs, en el referent a l'aportació de l'Ajuntament, per 
les causes anteriorment explicades. 

El 14 de desembre de 2020 l‘Ajuntament ha rebut el text del Conveni un cop modificat 
(R.E. ENTRA-2020-12620).

El 15 de desembre, el tècnic d'Educació ha signat un informe relatiu a l'aprovació 
d'aquest Conveni modificat, el qual s'adjunta 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 d’Educació proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el nou Conveni de col·laboració per a la gestió del servei públic de 
transport escolar a Corbera de Llobregat, pel curs 2019-20, el text del qual s'adjunta 
a l'expedient.

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconéixer l‘obligació de la despesa corresponent a 
l‘aportació municipal, establerta a la Clàusula Segona del Conveni, per un import de 
CATORZE MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 
(14.233,50.-€) amb càrrec a la partida 2020.31.326.46500, a favor del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, amb CIF P5800011H.

TERCER.- Facultar a l'alcaldessa per tal que pugui materialitzar la signatura del 
Conveni.

QUART.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat, i 
trametre el Conveni, un cop signat, a través dels mitjans establerts a tal efecte.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

 
6. Aprovació conveni de cooperació en relació amb el transport adaptat fix, 
any 2020.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari regular el finançament del 
cost del servei de transport adaptat adreçat a persones amb discapacitat que 
resideixen al nostre municipi i que assisteixen amb caràcter regular al Taller 
Ocupacional de la Fundació Iris, per tal d’assegurar l’accés a les prestacions garantides 
del sistema de serveis socials de la població que les necessiti.

Rebut en data 17/07/2020 i registre d’entrada número 2020/7130 del Conveni de 
Cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat en relació al transport adaptat i assistit fix per a persones amb mobilitat 
reduïda i/o barem d’acompanyant per a l’any 2020.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat aportarà la quantitat total corresponent al cost 
com a beneficiari del servei de transport adaptat i assistit fix que fa referència el 
conveni, que per a l’any 2020, ascendeix a 5.167,52€.

El nombre de les places i els itineraris corresponents al nostre municipi de Corbera de 
Llobregat queda detallat en la següent taula:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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DADES DEL SERVEI
OPERADOR NÚM. 

RUTA
CENTRE DESTÍ MUNICIPI 

CENTRE
PLACES APORTACIÓ 

AJUNTAMENT
RJ AUTOCARES, 

SL
LICITACIÓ EN 

CURS

406

407
Centre Ocupacional 

Fundació Iris

Sant 
Vicenç dels 

Horts

2 5.167,52

TOTAL AJUNTAMENT CORBERA DE LLOBREGAT 2 5.167,52

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 següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el Conveni de Cooperació a formalitzar entre el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en relació al transport 
adaptat i assistit fix per a persones amb mobilitat reduïda i/o barem d’acompanyament 
per a l’any 2020.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa al Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb 
CIF P5800011H, per import de 5.167,52€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.231.46502 del vigent pressupost municipal.

TERCER. Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal als efectes oportuns.
   

7. Aprovació conveni en matèria de Serveis Socials Bàsics amb el Consell 
Comarcal Baix Llobregat, any 2020.

En data 26 de maig de 2020 i registre d’entrada núm. 2020/4740 s’ha rebut el Conveni 
de col·laboració en matèria de Serveis Socials Bàsics entre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i els municipis de l’Àrea Bàsica comarcal del Baix Llobregat, 
corresponent a l’any 2020, en virtut del qual es regula, entre d’altres, la cooperació 
tècnica i financera en el manteniment dels Serveis Socials Bàsics de l’Àrea Bàsica 
Comarcal del Baix Llobregat constituïda per municipis de menys de 20.000 habitants.

El referit Contracte-Programa es desglossa de la següent manera:

Municipi Corbera de Llobregat per a l’any 2020:

Equip Professional: 95.393,29€
Desplaçament: 1.907,87€
SAD Social: 29.959,47€
SAD Dependència: 47.827,32€
Urgències Socials: 9.899,29€
AUS Subministraments bàsics de la llar: 13.127,95€
Migracions i ciutadania: 1.640,00€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Aportació suport ES: -13,659,07€
Aportació administratiu: -15.553,80€

TOTAL 2020: 170.542,32€

Per tot l’exposat la regidoria de d’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa a la 
Junta de Govern Local l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials Bàsics 
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l’Àrea Bàsica comarcal 
del Baix Llobregat, corresponent a l’any 2020, conforme el text el qual s’incorpora a 
l’expedient.

SEGON. Autoritzar i disposar l’import de 13,659,07€, a càrrec de l’exercici 2020, a 
favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb NIF P5800011H, en concepte 
d’aportació per l’any 2020 per fer front a la despesa per la contractació d’un/a 
educador/a social, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30.231.46503 del vigent 
pressupost municipal.

TERCER. Autoritzar i disposar l’import de 15.553,80€, a càrrec de l’exercici 2020, a 
favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb NIF P5800011H en concepte 
d’aportació per l’any 2020 per fer front a la despesa per la contractació d’un/a 
administratiu/va, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30.231.46504 del vigent 
pressupost municipal.

QUART. Facultar l’Alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura de l’esmentat 
Conveni.

CINQUÈ. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
   

8. Aprovació conveni de col·laboració de l'Equip d'Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA IV) any 2020.

Rebuda amb data 23/06/2020 i registre d’entrada núm. 2020/5881 la pròrroga al 
conveni de col·laboració regulador del finançament de l'Equip d'Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA-IV) del Baix Llobregat, corresponent a l'any 2020, en virtut de la 
qual, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la subscriu simultàniament amb els 
Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató,  Esparreguera, Martorell, Olesa 
de Montserrat, Pallejà, El Papiol, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires, 
que constitueixen l’àmbit territorial d’actuació de l’Equip d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA IV) del Baix Llobregat.

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 següents:

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

PRIMER. Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració regulador del finançament 
de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV) del Baix Llobregat, segons 
el text que resta incorporat a l'expedient.

SEGON. Aprovar la tramitació anticipada d’una subvenció per concessió directa al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat amb NIF P5800011H, per un import de 3.548,55 
euros, d’acord amb l’apartat 1r de l’article 10 de l’Ordenança General de Subvencions, 
destinada a finançar l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV), conforme 
el text el qual s’incorpora a l’expedient, condicionada a l’existència efectiva del crèdit 
adequat i suficient.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa al Consell Comarcal del Baix Llobregat de 
3.548,55€ amb càrrec a la  partida 30.231.46500 del vigent pressupost municipal, 
condicionada a l’aprovació definitiva de la corresponent modificació de crèdit.

QUART. Notificar el present acord d’aprovació de la Pròrroga del Conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’equip d’Atenció a la Infància i Adolescència 
(EAIA IV) del Baix Llobregat per a l’any 2020 al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
   

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 11:00 
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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Codi Segur de Validació 0da50b8fdd314c7fa697357389f76f7c001

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

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

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
12

/0
3/

20
21

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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

		2022-07-11T10:58:55+0200
	Segell Ajuntament Corbera de Llobregat




