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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 2 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 25 d'octubre de 2021.

A les 9:30 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en primera convocatòria, 
per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia. La sessió
s’ha realitzat amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ella en temps
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents:

-    Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- 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.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

2. Aprovació del conveni de col·laboració regulador del finançament de l'Equip 
d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA-IV) del Baix Llobregat de l'any 
2021.
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Rebuda amb data 22/12/2020 i registre d’entrada núm. 2020/13110 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 2021, 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 acords següents:

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 2021 al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
   

RECURSOS HUMANS

3. Aprovació compatibilitat amb la segona activitat al sector privat YVG.

L’1 d’octubre de 2021 la senyora Y. V. G. amb DNI 3XXXXXX5-V, ha presentat instància 
amb RE 2021/10631, en la qual sol·licita la compatibilitat per portar a terme una 
segona activitat prestant serveis de conserge a la Fundació Eduard Arranz Bravo amb 
horari de 17 a 20 hores de dijous a divendres.

La senyora V. realitza les següents funcions com a delineant de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat en horari de 8 a 15 hores de dilluns a divendres:
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- Realitzar treballs d’execució de delineació de projectes, aixecament de plànol i 
detall.

- Elaborar documentació gràfica, plànols de projectes (d’obres, urbanització, 
d’enllumenat, clavegueram i edificació) i d’altres similars propis del lloc de 
treball, utilitzant programari informàtic específic i mitjans físics.

- Col·laborar en el seguiment de les obres amb els/les tècnics/ques i col·laborar 
en la resolució de possibles incidències. 

- Recollir, calcular, verificar i/o facilitar dades que siguin necessàries per redacció 
de projectes o l’elaboració d’amidaments.

- Mantenir la informació municipal en referencia al Servei actualitzada.
- Realitzar la manipulació d’imatges mitjançant programes informàtics específics.  

- Transcriure el planejament a l'estàndard de codificació i de representació gràfica 
de la classificació i la qualificació urbanístiques del sòl que permet homologar 
els documents dels plans urbanístics.

- Col·laborar amb els/les tècnics/ques en recopilació de dades per a la confecció 
dels amidaments. 

- Realitzar el manteniment gràfic de la base de cartogràfica un cop realitzats els 
projectes amb les noves alineacions, llicencies d’obres, etc.

- Realitzar certificats de distancia, de numeració i noms de carrer.
- Elaborar plànols dels habitatges en els reagrupaments familiars.
- Assessorar i donar suport tècnic en matèria de la seva competència.
- Elaborar i redactar tota la documentació necessària relacionada amb l’activitat 

del servei (informes tècnics, plànols, quadres d’Excel, memòries, fulls de càlcul, 
etc.).

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament 
els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments 
establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole 
tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir 
el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins 
i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.

- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

La Cap del servei de Recursos humans ha emès l’informe núm. 216/2021.

Tot i que els articles 54.1.s) i 333.a) del Reglament del personal al servei de les entitats 
locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, determinen la competència del 
Ple municipal per a la declaració de compatibilitat del personal al servei de 
l’Ajuntament, mitjançant acord de Ple municipal, de 8 de juliol de 2019, en aquest cas 
s’ha d’entendre delegada en favor de la Junta de Govern Local.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen 
de la Comissió Assessora, l’adopció de l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar la compatibilitat de la senyora Y. V. G. amb DNI 3XXXXXX5-V 
perquè pugui realitzar una segona activitat per compte aliè, prestant serveis de 
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conserge a la Fundació Eduard Arranz Bravo a raó de 6 hores setmanals amb horari 
de 17 a 20 hores de dijous a divendres i fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat.

SEGON. L’activitat declarada en el punt anterior haurà d’ajustar-se a allò que 
estableixin la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, de la 
Generalitat de Catalunya i la resta de normativa d'aplicació. En conseqüència, s’hauran 
de complir les condicions següents: 

1. L'activitat objecte d'autorització és estrictament la que ha manifestat la interessada 
mitjançant la instància amb RE 2021/10631, d’1 d’octubre de 2021.

2. L'activitat objecte de compatibilitat s'haurà de desenvolupar fora de l'horari 
establert per al lloc de treball, i no impedirà en cap cas el compliment estricte de 
l'horari i la jornada de treball, ni les funcions que tingui assignades la persona 
autoritzada.

3. La persona autoritzada no podrà exercir qualsevol activitat professional que hagi de 
ser sotmesa a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control per part de 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat.

4. L'activitat professional no podrà estar relacionada directament amb la que realitza 
com a treballadora municipal. 

5. La suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no pot superar 
la jornada ordinària de l'Ajuntament incrementada en un 50%.

TERCER. El present acord tindrà vigència mentre no es modifiquin les circumstàncies 
declarades en l’expedient, es modifiqui o es canviï el lloc de treball a l'Ajuntament o 
les condicions de treball, o fins que aquest òrgan acordi la seva revocació.

QUART. Notificar aquest acord a les persones interessades

4. Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu borsa de treball de 
Tècnic/a superior de serveis a les persones.

El lloc de treball de Tècnic Superior de Serveis a les Persones és bàsic a l'Ajuntament, 
les seves funcions són necessàries i imprescindibles per al bon funcionament dels 
serveis de suport a les escoles dins de l’Àrea d’Educació i també dels serveis de suport 
als joves dins de l’Àrea de Joventut, de manera que si no quedessin ateses podria 
suposar un perjudici per a l'Ajuntament i per a la ciutadania.

En aquests moments no es disposa de cap borsa de personal per a aquest lloc de 
treball, esdevenint necessària la constitució d'una que permeti cobrir necessitats, de 
forma àgil, durant períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres 
necessitats circumstancials del servei. 
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Per aquest motiu, de manera urgent i inajornable, 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 interí, llocs de treball i possibles suplències en aquesta 
categoria.

La provisió de la regidoria d’Educació i Joventut, de 18 d’octubre de 2021, resol que 
per recursos humans es redactin les bases, per urgència, per a convocar el procés 
selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a donar cobertura a les necessitats 
i/o vacants de personal en la categoria de Tècnic Superior de Serveis a les Persones, 
grup de classificació A, subgrup A1.

L’article 19.4 de la Llei 11/20, de PGE pel 2021 diu el següent: “no es podrà procedir 
a la contractació de personal temporal, així com el nomenament de personal estatutari 
temporal i de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables”.

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 229/2021.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Educació 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 de tècnic/a superior de serveis a les persones, grup de classificació professional 
A, subgrup A1, per a cobrir vacants, substitucions i/o necessitats del personal, en 
règim laboral interí, 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 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.

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 

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

Codi Segur de Validació 931f77c195494869959d7d2db468365b001

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
16

/1
1/

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


mitjançant la interposició d’un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament o directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu.

CONTRACTACIÓ 

5. Certificació final del contracte d'obres de pavimentació i millores de 
calçades i voreres del municipi.

En data 25 de juny de 2021 es va formalitzar el contracte per a l’execució de les obres 
de pavimentació de calçades i d’ampliacions i millores de voreres en els carrers o 
àmbits d’actuació: carrer Progrés; carrer de l’Esport; carrers del Trull, Manuel de 
Pedrolo i tram final del carrer Font Vella (des de la plaça dels Donants de Sang i fins 
als carrer del Trull i Manuel de Pedrolo); carrer Lluís Millet; carrers Reforma, Salut, 
Sant Jordi, La Plana i Ibèrica; carrer Àngel Guimerà; carrer Jaume Balmes; carrer Baix 
Penedès, dins el terme municipal de Corbera de Llobregat, per import total màxim de 
273.900,00€, 21% d’IVA exclòs, 331.419,00€, IVA inclòs, amb l’empresa Asfaltos 
Augusta, SL, amb CIF núm. B64455835.

En data 12 de juliol de 2021 es va signar l’acta de recepció de les obres, i el mateix 
dia l’empresa adjudicatària va presentar certificació final i factura, que contempla 
l’obra executada pendent de certificar per import de 83.344,67€ (IVA inclòs) que, 
juntament amb els imports certificats a compte en les certificacions anteriors per un 
total de 280.546,21€ (IVA inclòs), conformen l’import total d’execució de 363.890,88€ 
(IVA inclòs). La diferència entre l’import adjudicat inicialment i el realment executat 
es justifica en els informes emesos pel responsable del contracte i supervisor de les 
obres, que s’incorporen a l’expedient, del que se’n desprèn que s’han produït 
variacions d’amidaments de diferents unitats respecte de les aprovades en els 
documents tècnics, amb un increment total del 9,79% i un import de 32.471,88€, (IVA 
inclòs) sense incorporació de nous preus.

L’article 242.4.i. i ii. de la LCSP estableix que l’excés d’amidaments que no superi el 
10% del preu del contracte inicial, i la inclusió de preus nous que en el seu conjunt no 
superin el 3% del pressupost inicial del mateix, respectivament, no tindran la 
consideració de modificacions del contracte. En conseqüència i en el cas que ens ocupa, 
la variació d’amidaments no té la consideració de modificació de contracte, i serà 
suficient la seva aprovació com a requisit per aprovar la certificació final.

Cal indicar que l’acta de recepció determina l’inici del termini de garantia, que es fixa 
en sis mesos, de conformitat amb la clàusula VI.11. del PCAP.

L’article 243 de la LCSP determina que dins el termini de tres mesos, comptats a partir 
de la recepció de l’obra, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final de 
les obres executades, que serà abonada a compte de la liquidació del contracte. En 
aquest sentit i tal i com consta en l’acta de recepció signada, no manca cap execució 
per realitzar.
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La secretària acctal. de l’Ajuntament ha emès informe al respecte que forma part de 
l’expedient.

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

PRIMER. Aprovar les variacions en els amidaments recollits en la certificació final del 
contracte d’obres de pavimentació de calçades i d’ampliacions i millores de voreres, 
en diferents carrers dins el terme municipal de Corbera de Llobregat, per import de 
32.471,88€, IVA inclòs, que suposa un increment del 9,79% sobre l’import adjudicat.

SEGON. Aprovar la certificació final del contracte de les obres de pavimentació de 
calçades i d’ampliacions i millores de voreres, en diferents carrers dins el terme 
municipal de Corbera de Llobregat, adjudicat a l’empresa Asfaltos Augusta, SL, amb 
CIF núm. B64455835, essent l’import total de les mateixes de 363.890,88€ (IVA 
inclòs), i restant pendent d’abonar al contractista l’import de 83.344,67€ (IVA inclòs). 

TERCER. Reconèixer l’obligació per import de 75.237,00€, IVA inclòs, corresponent a 
l’import adjudicat pendent de certificar, i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació 
de l’import de 8.107,67€, IVA inclòs, corresponents als increments per variacions 
d’amidaments, ambdós amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.1532.61915 
(projecte 2019/4/AJUNT/2) del pressupost municipal vigent.

QUART. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i al responsable del contracte 
i supervisor de les obres, pel seu coneixement i efectes.

6. Incoació del contracte del subministrament de cubells, contenidors i 
elements per a la implantació de la recollida de residus porta a porta.

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, es fa necessari 
adquirir els elements indispensables, com cubells, contenidors, bujols, sacs, ..., per a 
fer-ho possible, 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. 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Medi ambient proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:
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PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de cubells, bujols, 
contenidors i TAGs necessaris per a la implantació del servei de recollida 
d’escombraries porta a porta al municipi, mitjançant el procediment obert simplificat 
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 112.485,90€, 
21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de l’execució del contracte, amb aplicació dels 
preus unitaris establerts el Plec de Prescripcions Tècniques per a cada subministrament 
a executar, 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 que, 
en cap cas, podran sobrepassar els indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat publicant l’anunci de licitació en el 
perfil del contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals 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 de 136.107,94€, 21% d’IVA inclòs, 
que es finançarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 12.1621. 62400 
(2021/2/AJUNT/15/1) i 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.

7. Adjudicació del contracte de subministrament amb instal·lació de càmeres 
de lectura de matrícules de vehicles.

En data 30 de juliol de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de subministrament amb instal·lació, de 
càmeres de lectura de matrícules de vehicles, en els termes i condicions establertes 
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Condicions Tècniques, 
essent modificats en data 23 d’agost de 2021, i es va convocar la licitació pel 
procediment obert simplificat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació 
harmonitzada, amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import 
màxim de 65.838,58€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada i execució del 
contracte, amb el pressupost que consta com a Annex I al Plec de Condicions 
Tècniques, essent l’import del contracte el que resulti de l’oferta efectuada per 
l’empresa licitadora, amb aplicació de la baixa oferta als preus unitaris en què es 
desglossa el pressupost. El termini màxim d’un mes per a la finalització de totes les 
prestacions objecte del contracte, amb excepció del manteniment de la tota la 
instal·lació, que serà vigent durant tot el termini de garantia del contracte, sense 
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possibilitat de ser prorrogat, es va fixar a partir de la data establerta en l’acord 
d’adjudicació, preveient-se l’inici a 1 d’octubre de 2021.

La convocatòria de la licitació es va publicar inicialment en el perfil del contractant de 
la Corporació en data 2 d’agost de 2021, suspenent-se el procediment de presentació 
d’ofertes en data 9 d’agost de 2021, sense cap empresa presentada, i publicant-se 
novament el 30 d’agost de 2021, una vegada aprovades les modificacions en els Plecs, 
amb un període de quinze (15) dies naturals per a presentar ofertes, essent l’últim dia 
el 14 de setembre de 2021 a les 23.59 hores. 

Tal i com consta en el certificat emès per l’eina Sobre Digital de la Plataforma de 
Contractació Pública, dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat 
proposicions, ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL amb CIF B65265415 i registre 
d’entrada 2021/9926, de 14 de setembre a les 12:21 hores; i DIGITTECNIC SL amb 
CIF B58484015 i registre d’entrada 2021/9933, de 14 de setembre a les 13:24 hores.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
les actes emeses en dates 4, 11 i 14 d’octubre, que formen part de l’expedient i es 
publiquen en el perfil del contractant, se’n desprèn que van ser acceptades les dues 
ofertes presentades, i es conclou que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu és la 
presentada per l’empresa licitadora ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL amb CIF 
B65265415, en haver obtingut una puntuació total de 100,00 punts, havent ofert un 
import màxim per a l’execució total del contracte de 41.346,63€, 21% d’IVA exclòs, 
que no incorre en baixa anormal, tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència 
econòmica i tècnica requerides, i haver presentat productes que compleixen en la seva 
totalitat amb les característiques tècniques i dimensions establertes en els plecs. En 
conseqüència, es va proposar per a la seva adjudicació.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/1837, de 18 d’octubre, es va requerir l’empresa 
ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL amb CIF B65265415 per a què en el termini màxim 
de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la notificació del mateix, diposités l’import 
corresponent a la fiança definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, essent l’import 
requerit de 2.067,33€, com a requisit previ per a l’adjudicació del contracte. La 
notificació del Decret es va efectuar en data 18 d’octubre, finalitzant el termini concedit 
el 27 d’octubre de 2021. Els condicionants requerits en el Decret d’Alcaldia núm. 
2021/1837, de 18 d’octubre, han estat complerts correctament en haver estat 
presentada instància, que forma part de l’expedient, amb registre d’entrada 
2021/11395, de 19 d’octubre, sol·licitant la constitució de l’import de fiança amb la 
retenció del pagament de les factures per l’execució de l’objecte del contracte.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Mobilitat i de Seguretat ciutadana proposa 
a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte del subministrament amb instal·lació de càmeres de 
lectura de matrícules de vehicles, a l’empresa ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL amb 
CIF B65265415, per import màxim de 41.346,63€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat 
de la durada i execució del contracte, amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules 
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Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva 
proposició.

La baixa oferta s’aplicarà uniformement als preus unitaris en què es desglossa el 
pressupost que consta com a Annex I al Plec de Condicions Tècniques. 

SEGON. El termini d’execució màxim d’un mes s’estableix a partir de la data 
d’enviament de la notificació del present acord d’adjudicació, per a la finalització de 
totes les prestacions objecte del contracte, amb excepció del manteniment de la tota 
la instal·lació, que serà vigent durant tot el termini de garantia del contracte, sense 
possibilitat de ser prorrogat. 

TERCER. Anular l’autorització de la despesa per import de 29.635,26€, 21% d’IVA 
inclòs, aprovada en el resolent tercer de l’acord d’incoació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 21.132.62300 (Projecte econòmic 2020/2/AJUNT/16 i 
2021/2/AJUNT/19) de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.

QUART. Disposar la despesa per import màxim de 50.029,42€, 21% d’IVA inclòs, que 
es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21.132.62300 (Projecte econòmic 
2020/2/AJUNT/16 i 2021/2/AJUNT/19) de l’estat de despeses del vigent pressupost 
municipal.

CINQUÈ. El pagament del preu del contracte es realitzarà una vegada finalitzat 
l’objecte total del contracte. L’empresa adjudicatària presentarà factura pel 
subministrament amb instal·lació executat, i contindrà detalladament de forma clara i 
precisa, tots els subministraments i treballs executats i en base als preus unitaris 
resultants de l’aplicació de la baixa oferta pel licitador. Les factures hauran de seguir 
les indicacions establertes a la clàusula II.6. Forma de pagament del PCAP.

SISÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir de 
l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de 
clàusules i el plec de condicions com a part integrant, i es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

SETÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les 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.

OCUPACIÓ 

8. Aprovació del conveni amb l’AMB, regulador de la concessió d’una 
subvenció per al projecte “Corbera Impulsa 2020- línia plans d’ocupació”.

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar en data 
25 de febrer de 2020 el Pla Metropolità de Suport a les polítiques socials municipals 
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pel període 2020-2023. Aquests plans incorporen les aportacions als diferents 
municipis associats i tenen com a objectiu impulsar iniciatives que generin ocupació 
directa al territori, reforcin els dispositius i xarxes locals d’ocupació i millorin les 
condicions d’ocupabilitat de la població aturada.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 
1197/2020, de data 4 d’agost de 2020, els projectes “Corbera Impulsa 2020–línia 
orientació i formació” i “Corbera Impulsa 2020–línia plans d’ocupació” per un cost total 
110.618,45 €, i un finançament sol·licitat a l'AMB de 93.351,54 € i validat per l’AMB 
mitjançant resolució 1966/2020 de data 15 de setembre de 2020.

La Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va adoptar, en sessió de data 
13 d’octubre de 2021, l’aprovació del conveni que figura a l’expedient a signar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’AMB amb el que es vehicula l’atorgament del 
finançament metropolità per al desenvolupament del projecte “Corbera Impulsa 2020 
– línia plans d´ocupació” i confirma la participació de l’AMB en el finançament de 
l’esmentat projecte mitjançant l’atorgament a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
d’una subvenció directa, per un import màxim de SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS VINT-
I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (60.422,27 €), que es correspon al 84,06% 
del cost de l’activitat subvencionada. 

Vist el conveni regulador de la concessió d’una subvenció a favor de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat per al projecte denominat “Corbera Impulsa 2020 – línia plans 
d’ocupació”.

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:

PRIMER. Aprovar el Conveni regulador de la concessió d’una subvenció a favor de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per al projecte denominat “Corbera Impulsa 
2020 – línia plans d’ocupació”, en el marc del Programa metropolità de dinamització 
del mercat de treball del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 
220-2023.

SEGON. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o persona que la substitueixi, per a la 
signatura del conveni.

TERCER. Notificar el present acord d’aprovació a L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
per a la signatura de conveni.
   

9. Aprovació del conveni amb l’AMB, regulador de la concessió d’una 
subvenció per al projecte “Corbera Impulsa 2020- línia orientació i formació”.

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar en data 
25 de febrer de 2020 el Pla Metropolità de Suport a les polítiques socials municipals 
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pel període 2020-2023. Aquests plans incorporen les aportacions als diferents 
municipis associats i tenen com a objectiu impulsar iniciatives que generin ocupació 
directa al territori, reforcin els dispositius i xarxes locals d’ocupació i millorin les 
condicions d’ocupabilitat de la població aturada.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 
1197/2020, de data 4 d’agost de 2020, els projectes “Corbera Impulsa 2020–línia 
orientació i formació” i “Corbera Impulsa 2020–línia plans d’ocupació” per un cost total 
110.618,45 €, i un finançament sol·licitat a l'AMB de 93.351,54 € i validat per l’AMB 
mitjançant resolució 1966/2020 de data 15 de setembre de 2020.

La Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va adoptar, en sessió de data 
13 d’octubre de 2021, l’aprovació del conveni que figura a l’expedient a signar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’AMB amb el que es vehicula l’atorgament del 
finançament metropolità per al desenvolupament del projecte “Corbera Impulsa 2020 
– línia orientació i formació” i confirma la participació de l’AMB en el finançament de 
l’esmentat projecte mitjançant l’atorgament a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
d’una subvenció directa, per un import màxim de TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS VINT-
I-NOU AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (32.929,27€), que es correspon al 85,00% del cost 
de l’activitat subvencionada.

Vist el conveni regulador de la concessió d’una subvenció a favor de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat per al projecte denominat “Corbera Impulsa 2020 – línia 
orientació i formació”.

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:

PRIMER. Aprovar el Conveni regulador de la concessió d’una subvenció a favor de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per al projecte denominat “Corbera Impulsa 
2020 – línia orientació i formació”, en el marc del Programa metropolità de 
dinamització del mercat de treball del Pla metropolità de suport a les polítiques socials 
municipals 220-2023.

SEGON. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o persona que la substitueixi, per a la 
signatura del conveni.

TERCER. Notificar el present acord d’aprovació a L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
per a la signatura de conveni.

CULTURA

10. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Comissió de 
Reis de Corbera de Llobregat i concessió de subvenció de l’any 2021.
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment i la promoció 
d’activitats culturals adreçades als seus habitants, per la qual cosa contempla en el 
pressupost general per a l’exercici 2021 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a 
entitats culturals 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 al Pressupost vigent, figura a la partida 
33.338.48900, una a favor de l’entitat Associació de Comissió de Reis de Corbera de 
Llobregat, per import de 10.000€ per la realització de la cavalcada i/o festa de 
celebració d’arribada dels Reis de l’any 2021 i per a la preparació i coordinació prèvia, 
de la cavalcada i/o festa de celebració dels Reis de l’any 2022.

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.

L’entitat Associació Comissió de Reis de Corbera de Llobregat, amb CIF: G66107269, 
per SOL_ENTRA_2020_9090, de data 20 d'agost, ha presentat la sol·licitud de 
subvenció de 10.000€,  consignada nominativament al pressupost per a l’exercici 
2020, en concepte de bestreta.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació de 
Comissió de Reis de Corbera de Llobregat, per la realització de  la cavalcada  i/o festa 
de celebració d’arribada dels Reis de l’any 2021 i per a la preparació i coordinació 
prèvia, de la cavalcada i/o festa d’arribada dels Reis de l’any 2022.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l’Associació de Comissió de Reis de Corbera de Llobregat, amb CIF: G66107269, per 
import de 10.000€, destinada a finançar la programació d’aquesta entitat, 
corresponent a les activitats que han desenvolupat al llarg del 2021 i per a la 
preparació prèvia de la cavalcada  i festa de Reis de l’any 2022.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació Comissió de Reis de 
Corbera de Llobregat, amb CIF: G66107269, per import de 10.000€, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 33.338.48900 del vigent pressupost municipal.

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

Codi Segur de Validació 931f77c195494869959d7d2db468365b001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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QUART. Reconèixer l’obligació del 100% de la despesa en concepte de bestreta, de la 
subvenció atorgada a favor de l'entitat Associació de Comissió de Reis de Corbera de 
Llobregat, amb CIF: G66107269, per import de 10.000€, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 33.338.48900 del vigent pressupost municipal, i procedir al seu 
pagament un cop subscrit el conveni regulador, d'acord amb les condicions establertes 
a la clàusula tercera de l'esmentat conveni.

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa o persona qui delegui, per signar aquest conveni.

SISÈ. 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.”

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital.
La secretària acctal., Marta Puig Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

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

Codi Segur de Validació 931f77c195494869959d7d2db468365b001
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