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Roser Bosch i Aregall, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juliol 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 26 de juliol 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

Absents i/o excusats/des: Meritxell García de Llanza i Mercè Rocas i Rubio

1. Aprovació acta sessió anterior.
S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
BENESTAR SOCIAL
2. Aprovació Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat relatiu al
transport adaptat i assistit fix per a persones amb mobilitat reduïda, 2021.
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La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats
per unanimitat:
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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 15/06/2021 i registre d’entrada número 2021/6710 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 2021.
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 2021, ascendeix a 1.076,72€.
El nombre de les places i els itineraris corresponents al nostre municipi de Corbera de
Llobregat queda detallat en la següent taula:
DADES DEL SERVEI
CENTRE DESTÍ
MUNICIPI
CENTRE
AUTOCARS
Centre Ocupacional Sant Vicenç dels
CANALS
Fundació Iris
Horts
TOTAL AJUNTAMENT CORBERA DE LLOBREGAT

OPERADOR

NÚM.
RUTA
407

PLACES
2

APORTACIÓ
AJUNTAMENT
1.076,72

2

1.076,72

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 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 2021.

TERCER. Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del conveni.
QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal als efectes oportuns.
ESPORTS
3. Resolució concessió subvencions en règim de concurrència competitiva per
a activitats esportives realitzades l’any 2020.
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa al Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb
CIF P5800011H, per import de 1.076,72€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària
30.231.46502 del vigent pressupost municipal.
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Vista l'acta de la Comissió d'Avaluació del dia 21 de juliol de 2021 , respecte de la
convocatòria aprovada per Junta de Govern Local en sessió de data 15 de febrer de
2021 i pel que fa a la concessió de subvencions destinades a aquelles entitats
esportives que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins el terme
municipal, que complementin la competència municipal, responguin a necessitats
socials o fomentin els interessos generals del municipi dins l'àmbit de l'esport.
Que les entitats que han presentat sol·licitud de subvenció són:
Club Futbol Corbera G64085368: 2021/2812
Associació patinatge artístic Corbera G67265413: 2021/2798
Club Bàsquet Corbera G60921020: 2021/2761
Club Patí Corbera G66851205: 2021//2111
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 2021/2855
Societat Atlètica Corbera G60694890: 2021/2853
Motoclub Corbera G59564112: 2021/2654
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 2021/2864
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 2021/2780
Club Taekwondo Corbera G66340951: 2021/2774
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern local,
l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Resoldre la referida convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts
econòmics a les entitats relacionades a continuació:

Club Futbol Corbera G64085368: 7.145,10 €
Club Bàsquet Corbera G60921020: 7.280,85 €
Club Patí Corbera G66851205: 5.393,44 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 6.467,08 €
Societat Atlètica Corbera G60694890: 4.252,17 €
Motoclub Corbera G59564112: 2.983,27 €
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.037,15 €
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 3.266,94 €
Club Taekwondo Corbera G66340951: 5.213,00 €
Associació patinatge artístic Corbera: G67265413: 1.961,00 €
TOTAL: 50.000,00 €
SEGON. Per a l'efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions amb
les que s'han concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari.
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ESPORTIVES ANY 2020:
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TERCER. Disposar la despesa per import de 50.000,00 € amb càrrec a la partida
34.341.48900 de l'estat de despeses del vigent pressupost municipal, desglossat de
la següent manera:
Club Futbol Corbera G64085368: 7.145,10 €
Club Bàsquet Corbera G60921020: 7.280,85 €
Club Patí Corbera G66851205: 5.393,44 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 6.467,08 €
Societat Atlètica Corbera G60694890: 4.252,17 €
Motoclub Corbera G59564112: 2.983,27 €
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.037,15 €
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 3.266,94 €
Club Taekwondo Corbera G66340951: 5.213,00 €
Associació patinatge artístic Corbera: G67265413: 1.961,00 €
TOTAL: 50.000,00 €
QUART. Una vegada presentada l’acceptació de la subvenció atorgada es procedirà al
pagament de la mateixa segons el detall següent:
Club Futbol Corbera G64085368: 7.145,10 €
Club Bàsquet Corbera G60921020: 7.280,85 €
Club Patí Corbera G66851205: 5.393,44 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 6.467,08 €
Societat Atlètica Corbera G60694890: 4.252,17 €
Motoclub Corbera G59564112: 2.983,27 €
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.037,15 €
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 3.266,94 €
Club Taekwondo Corbera G66340951: 5.213,00 €
Associació patinatge artístic Corbera: G67265413: 1.961,00 €
TOTAL: 50.000,00 €

CONTRACTACIÓ
4. Aprovació expedient de contractació pel subministrament de motius i llums
de Nadal.
L’ajuntament de Corbera de Llobregat no disposa de llums ni motius nadalencs propis
per a ser instal·lats en els carrers del municipi en el període de Nadal. L’objectiu
d’aquesta contractació és poder disposar dels elements necessaris per poder guarnir
els carrers del municipi.
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CINQUÈ. Notificar als interessat als efectes oportuns.
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Actualment, l’ajuntament té contractat aquest subministrament que finalitza enguany,
i en tractar-se d’un subministrament continuat en el temps, procedeix la seva licitació.
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 Comerç i Turisme proposa a la Junta de
Govern local, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació pel subministrament, en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra, de motius i llums de Nadal, mitjançant el
procediment obert simplificat abreujat, 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 26.033,06€, 21% d’IVA exclòs, per a
la totalitat de la durada del contracte. La durada del contracte s’estableix en tres (3)
anys, des de la data establerta en l’acord d’adjudicació, preveient-se l’inici a 1 de
setembre de 2021, i fins el 31 d’agost de 2024, 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 5 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, per import màxim total de
31.500,00€, IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.
25.433.20300 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, subordinat al
crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys 2022, 2023 i 2024, atenent el
següent desglossament que inclou l’IVA:
Exercici
Exercici
Exercici
Exercici

2021: 5.250,00€
2022: 10.500,00€
2023: 10.500,00€
2024: 5.250,00€

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

5. Aprovació expedient de contractació pel subministrament, amb la
instal·lació, de mobiliari per a les dependències municipals.
L’edifici de titularitat municipal ubicat al carrer La Pau, 3 ha estat objecte recentment
d’una important reforma, resultant indispensable adquirir nou mobiliari que s’adapti al
nou espai i a les necessitats de treball que se li donaran. Així mateix, les dependències
on s’ubiquen els Serveis Tècnics municipals, als baixos de l’edifici de titularitat
municipal del carrer La Pau, 4, requereixen d’una renovació de l’actual mobiliari amb
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l’objectiu d’optimitzar-ne l’espai. Aquestes feines han de ser realitzades per una
empresa especialitzada que inclogui tant el subministrament com la instal·lació.
En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques, format pel projecte de disseny del
mobiliari necessari, amb indicació de la seva instal·lació, que han de regular aquest
contracte, i que han estat informats favorablement per la Secretaria General de
l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament amb instal·lació,
per a l’adquisició del mobiliari necessari, segons projecte de disseny que forma part
de l’expedient com a Plec de prescripcions tècniques (Annex I del PCAP), pel nou edifici
del carrer La Pau núm. 3 i l’actual espai de Serveis Tècnics, ubicat a la planta baixa
del carrer La Pau núm. 4, 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 61.262,00€, 21% d’IVA
exclòs, per a la totalitat de l’execució del contracte, amb aplicació dels preus unitaris
establerts al projecte de disseny per a cada subministrament a executar, i un termini
d’execució màxim de 30 dies pels elements estàndard i 50 pels fets a mida a comptar
de la notificació de l’adjudicació del contracte. 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.
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.

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

6. Aprovació expedient de contractació mixt per a la neteja, inspecció i
manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials.
El manteniment, inspecció i neteja de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials
que integren la xarxa pública de sanejament en baixa del municipi de Corbera de
Llobregat està adjudicat a dues empreses especialitzades respectivament, atès que
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TERCER. Autoritzar la despesa per import màxim de 74.127,02€, 21% d’IVA inclòs,
que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.63500 de l’estat de
despeses del vigent pressupost municipal (Projectes econòmics 2018/2/AJUNT/4/1 i
2021/4/AJUNT/19/1).
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l’Ajuntament no disposa de mitjans materials ni personals per a fer-ho. Ambdós
contractes finalitzen el proper 8 d’agost i és necessari iniciar una nova contractació del
servei que englobi totes les prestacions i que pugui ser executada per part d’una/es
empresa/es igualment d’especialitzada/es, motiu pel qual la licitació es realitzarà amb
lots.
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 Serveis públics proposa a la Junta de Govern
local, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació mixt per a la neteja, inspecció i
manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa
pública de sanejament en baixa, i la seva licitació i adjudicació mitjançant el
procediment obert simplificat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació
harmonitzada, que seguirà les especificacions quant a contractes de serveis per
tractar-se de la prestació principal, aprovant el Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de condicions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules
administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació.
L’import de licitació total s’estableix en un màxim de 117.536,26€, 10% d’IVA exclòs,
per a la durada del contracte d’un any sense possibilitat de pròrroga, amb data d’inici
prevista el 15 de setembre de 2021. La licitació es realitzarà amb divisió per lots,
poden optar els licitadors a un lot o a tots ells:
a) Lot núm. 1: Servei de neteja i manteniment de les infraestructures d’aigües
residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic del municipi de
Corbera de Llobregat.

S1: Manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que
integren la xarxa de sanejament públic del municipi de Corbera de Llobregat.
S2: Serveis de suport a l’àrea de serveis públics i emergències (hores extres).
S3: Obres derivades del servei.
b) Lot núm. 2: Prestació del servei de cubes i inspecció de les infraestructures
d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic
municipal de Corbera de Llobregat. Aquestes actuacions es realitzaran amb
camió mixt d'aspiració-impulsió i equips de càmera de CCTV.
Pressupost de licitació: 22.727,27€, 10% IVA exclòs.
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
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Pressupost de licitació: 94.808,99€, 10% IVA exclòs.
Format per les prestacions S1, S2 i S3:
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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 inclou l’IVA, per import total
màxim del contracte de 129.289,89 euros, que es finançarà amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries núm. 13.160.22799 i 13.160.61901 (Projecte econòmic
2021/2/AJUNT/16/1) de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal,
subordinat al crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2022 atenent el següent
desglossament que inclou l’IVA:
Lot 1 ................................... 104.289,89€


Exercici 2021: 30.417,92€
13.160.22799 ..........15.834,59€
13.160.61901 ..........14.583,33€



Exercici 2022: 73.872,08€
13.160.22799 ..........38.455,41€
13.160.61901 ..........35.416,67€

Lot 2 ................ 13.160.22799 .................... 25.000,00€



Exercici 2021: 7.291,67€
Exercici 2022: 17.708,33€

QUART. 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.

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital.
La secretària acctal., Marta Puig Puig
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Marta Puig Puig
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03/09/2021 La secretària acctal.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:30
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”
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