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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 29 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 22 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
Meritxell García de Llanza, regidora

Absents i/o escusats/des: Mònica Estrader i Rodríguez, 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.
BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN
2. Aprovació del Conveni de col·laboració amb l’associació Farem per a
l’exercici 2021.
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1. Aprovació acta sessió anterior.
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En data 16 de març de 2021 l’Associació de persones amb discapacitats intel·lectuals
o físiques de Vallirana, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló i Cervelló (FAREM)
ha presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les activitats que desenvolupa.
Aporta, també, una memòria de l’entitat, pressupost, declaracions responsables i
acreditacions d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, reconeix i valora el treball que
realitza aquesta entitat en el nostre municipi, per la qual cosa considera convenient
per a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una
subvenció directa que permeti a l’Associació disposar tant de les instal·lacions com
dels mitjans necessaris per a la realització d’activitats d’acció social, com grups de
suport, xerrades, matí d’esbarjo, la tarda de gresca, excursions culturals i de
convivència , visites culturals, aprenentatge i aplicació del coneixement de noves
tecnologies i inclusió social (informàtica), integració socioesportiva (grup de petanca),
l’aula de música, integració laboral, projecte llar-residència i habitatge tutelat.
A tal efecte, hi ha una consignació nominativa en el Pressupost general 2021 per a
l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat.
D’acord amb la clàusula 10a de l’Ordenança general de subvencions, que estableix que
la concessió directa normalment es formalitzarà en un conveni, s’ha redactat el
corresponent conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i FAREM per tal de fomentar
la realització de les activitats d’acció social i en regula les condicions.
Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per
delegació efectuada per l’Alcaldia en Decret 1250/2019, de 16 de juny.
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

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i FAREM, per fomentar la realització d’activitats
d’acció social, segons el text que queda incorporat a l’expedient.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’entitat FAREM, amb NIF
G63726202,
per import de 620 € amb càrrec a l’aplicació 30.231.48900 del vigent pressupost
municipal.
QUART. Reconèixer l’obligació del 50% de la subvenció en concepte de bestreta per
import de 310 euros d’acord amb les condicions establertes a la clàusula tercera de
l’esmentat conveni.
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PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a FAREM (NIF
G63726202), per import de 620€ destinada a finançar la realització d’activitats d’acció
social al municipi, durant l’any 2021.
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CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.
SISÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.
Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per
delegació efectuada per l’Alcaldia en Decret 1250/2019, de 16 de juny.
Per tot l’exposat, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a FAREM (NIF
G63726202), per import de 620€ destinada a finançar la realització d’activitats d’acció
social al municipi, durant l’any 2021.
SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i FAREM, per fomentar la realització d’activitats
d’acció social, segons el text que queda incorporat a l’expedient.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’entitat FAREM, amb NIF
G63726202,
per import de 620 € amb càrrec a l’aplicació 30.231.48900 del vigent pressupost
municipal.
QUART. Reconèixer l’obligació del 50% de la subvenció en concepte de bestreta per
import de 310 euros d’acord amb les condicions establertes a la clàusula tercera de
l’esmentat conveni.
CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.
SISÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.

En data 15 de juny de 2021 i registre d’entrada núm. 2021/6717 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 2021, 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:
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3. Aprovació del Conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials Bàsics
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l’Àrea Bàsica
comarcals del Baix Llobregat per a l’exercici 2021.
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Municipi Corbera de Llobregat per a l’any 2021:
Equip Profesional: 80.542,70€
Desplaçament: 1.907,87€
SAD Social: 29.959,47€
SAD Dependencia: 47.827,32€
Urgències Socials: 9.899,29€
AUS Subministraments bàsics de la llar: 13.127,95€
Migracions i ciutadania: 1.640,00€
Aportació suport ES/TS: -22.792,00€
Aportació administratiu: -16.658,99€
TOTAL 2021: 145.453,61€
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:
ACORD
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 2021, conforme el text el qual s’incorpora a
l’expedient.
SEGON. Autoritzar i disposar l’import de 22.792,00€, a càrrec de l’exercici 2021, a
favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb NIF P5800011H, en concepte
d’aportació per l’any 2021 per fer front a la despesa per la contractació d’una
educadora social i una treballadora social, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
30.231.46503 del vigent pressupost municipal.

QUART. Facultar l’Alcadessa de l’Ajuntament per a la signatura de l’esmentat Conveni.
CINQUÈ. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
4. Aprovació del Conveni de col·laboració regulador del finançament del
servei especialitzat d’atenció a les persones (SEAP) per a l’exercici 2021.
Durant l’any 2017 el Consell Comarcal va realitzar un estudi amb professionals,
persones grans i persones amb discapacitat de la comarca del Baix Llobregat, i va
resultar com a punt més assenyalat la necessitat d’un Servei Especialitzat d’Atenció a
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TERCER. Autoritzar i disposar l’import de 16.658,99€, a càrrec de l’exercici 2021, a
favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb NIF P5800011H en concepte
d’aportació per l’any 2021 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.
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les persones Grans i Persones en situació de fragilitat per la millora de la qualitat de
vida de les persones d’aquest col·lectiu.
Per a la prestació del descrit servei, l’Equip d’Atenció a les persones grans i persones
en situació de fragilitat queda configurat amb els professionals, d’1 Jurista, d’1
Metge/essa psiquiatra i/o neuròleg i/o geriatra, d’1 Treballador/a Social i 1
Administratiu/va, que té com a objectius generals, millorar la qualitat de vida, la
prevenció, detecció i atenció del no bon tracte i del maltractament de les persones
grans i les persones en situació de fragilitat a través d’un treball interdisciplinari i en
xarxa amb els dispositius del territori.
Rebuda amb data 26/04/2021 i registre d’entrada núm. 2021/4383 el conveni de
col·laboració regulador del finançament de l’equip de Bon Tracte a les Persones Grans
i a les persones en situació de fragilitat amb patiment emocional, per a l’exercici 2021
prorrogable, en virtut de la qual, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la subscriu
simultàniament amb els Ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de
Rosanes, Cervelló, Collbató, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de
Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, La Palma de
Cervelló, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de
Llobregat, Sant Climent, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles
de Llobregat, Vallirana, Viladecans i el Consell Comarcal del Baix Llobregat que
constitueixen l’àmbit territorial.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat com a beneficiari d’aquest servei ha de
participar en el finançament de les despeses generades per la contractació i el
funcionament del personal de l’esmentat equip, amb l’aportació segons el detall
següent:
La Vigència del conveni és des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de
2021, renovable.
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:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració regulador del finançament de l’equip de
Bon Tracte a les Persones Grans i a les persones en situació de fragilitat amb patiment
emocional, per a l’exercici 2021, renovable.
SEGON. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Consell
Comarcal del Baix Llobregat amb NIF P5800011H, per un import de 1.050,00 euros,
d’acord amb l’apartat 1r de l’article 10 de l’Ordenança General de Subvencions,
destinada a finançar l’equip de Bon Tracte a les Persones Grans i a les persones en
situació de fragilitat amb patiment emocional, per a l’exercici 2021 prorrogable.
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.050€ al Consell Comarcal
del Baix Llobregat, amb CIF P5800011H, amb càrrec a l’aplicació 30.231.46505 del
vigent pressupost municipal.
QUART. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.
CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

CONTRACTACIÓ
5. Aprovació de l’expedient i incoació del contracte de subministrament de
portes exteriors als habitatges de protecció oficial.
Els edificis destinats a Habitatges de Protecció Oficial (HPO) situats al carrer
Casanovas, 26, disposen actualment de portes exteriors d’accés que es volen substituir
per a millorar l’estanquitat, així com l’aïllament tèrmic i acústic, per guanyar en confort
i qualitat en els tancaments, i millorar-ne significativament la seguretat.
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.

21/12/2021 La secretària acctal.

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
quatre portes exteriors en els edificis destinats a Habitatges de Protecció Oficial (HPO)
situats en el carrer Casanovas, 26, 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 16.459,10€,
21% d’IVA exclòs, per a l’execució total del contracte. El termini d’execució s’estableix
en tres (3) mesos, 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 dos mesos 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.
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es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 02.1522.68200 (Projecte
econòmic 2021/2/AJUNT/4) de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.
QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
6. Retorn de la fiança per a l’execució del contracte d’obres per a la millora
hidràulica de quatre passos de vials sobre la Riera Corbera.
En data 3 de juny de 2020 es va formalitzar el contracte de les obres de millora
hidràulica de 4 passos de vials sobre la Riera de Corbera a les zones de Can Margarit,
Can Canonge, Can Palet i Camí de Can Rigol, amb l’empresa Bigas Grup, SL amb CIF
B61826392. L’adjudicatari va dipositar la garantia definitiva corresponent a aquest
contracte, per import de 16.591,42€.
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
VI.15. 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 VI.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Tècniques en sis mesos, a comptar des de la data de finalització del
contracte.
En data 14 d’octubre de 2021, l’empresa Bigas Grup, SL amb CIF B61826392 sol·licita
amb RE núm. 2021/11.117 la devolució de l'aval presentat d'import 16.591,42€, per
les obres executades per a la millora hidràulica de quatre passos de vials sobre la Riera
de Corbera en concepte de garantia definitiva.

La Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes favorables, que
queden incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Serveis públics proposa a la Junta de Govern
local, l’adopció dels acords següents:
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per a l’execució del contracte de les obres per a
la millora hidràulica de quatre passos de vials sobre la Riera de Corbera, a l’empresa
adjudicatària Bigas Grup, SL amb CIF B61826392, d’import 16.591,42€ (número
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En data 2 de novembre de 2021, el responsable del contracte i director facultatiu de
les obres, 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 perquè les
tasques desenvolupades per aquesta empresa estan considerades satisfactòries i
finalitzades en temps i forma adients. La data de finalització del contracte és el 30 de
setembre de 2020 amb la signatura de l’Acta de Recepció.
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d’operació AVC 320200000295). Per a dur a terme la devolució de la garantia
definitiva caldrà contactar al telèfon 936500211 (Intervenció).
7. Aprovació definitiva del Projecte constructiu de consolidació terreny de joc
camp de futbol municipal.
La Junta de Govern Local, de data 13 de setembre, va aprovar inicialment el document
tècnic “Projecte constructiu consolidació del terreny de joc del camp de futbol
municipal a Corbera de Llobregat”, amb un pressupost d’execució total de
573.963,78€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució d’aproximadament 6 mesos.
El projecte es va sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 22 de setembre
de 2021 amb codi CVE202110113951, en el web municipal i en el tauler d’edictes
electrònic de la Corporació entre els dies 22 de setembre i 5 de novembre de 2021.
Un cop finalitzat el termini i consultades les dades del Registre de l’Ajuntament, no
consten presentades al·legacions al respecte.
La competència per a l’aprovació d’aquest projecte correspon a l’Alcaldia de
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic. No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament
aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern Local.
Per això, de conformitat amb els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
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 definitivament el document tècnic “Projecte constructiu consolidació
del terreny de joc del camp de futbol municipal a Corbera de Llobregat” amb un
pressupost d’execució total de 573.963,78€, 21% d’IVA exclòs, 694.496,17€, 21%
IVA inclòs, i un termini d’execució d’aproximadament 6 mesos.

RECURSOS HUMANS
8. Aprovació bases reguladores del procés de selecció borsa de treball de
Conserges.
En aquests moments no es disposa de cap borsa de treball de Conserges, esdevenint
necessària la constitució d’una. Per aquest motiu, és necessària la redacció urgent de
les bases per a iniciar el procés selectiu de constitució d’una borsa de treball per cobrir
de manera interina possibles suplències en aquesta categoria.
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SEGON. Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, en
el Diari Oficial de la Generalitat i en el tauler d’edictes electrònic de la Corporació.
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La provisió de la regidoria de Recursos Humans, de 13 de novembre de 2021, resol
que per recursos humans es redactin les bases, per urgència, per a convocar un procés
selectiu per a la creació d’una borsa de treball per donar cobertura a les vacants,
substitucions o eventualitats del personal en la categoria de Conserge, grup AP.
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 256/2021.
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, per urgència, que hauran de regir la convocatòria del
procés selectiu per la constitució, pel sistema de concurs-oposició, d’una borsa de
treball en la categoria de conserge, grup de classificació AP (antic grup E), per a cobrir
vacants, necessitats del personal i/o substitucions, en règim laboral, 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.

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.

9. Precs i preguntes.
Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de
caràcter general.
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TERCER. Obrir convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini
de 15 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.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

5752c87a7ab947128bf09e4606931b06001

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

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:15
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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