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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 2 de novembre 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 26 D’OCTUBRE DE 2020.
A les 09:30 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en primera convocatòria,
per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19,
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:
-

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

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

Mercè Rocas i Rubio, regidora
Arturo Martínez i Laporta, regidor
Xavier Miquel i Pons, regidor
Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
Meritxell García de Llanza, regidora

1. Aprovació acta sessió anterior.
S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
CONTRACTACIÓ
2. Incoació del contracte d’obres de reposició de voreres al carrer La Pau i
Passatge Bonastre.

Marta Puig Puig
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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’objecte d’aquest contracte són les obres necessàries per a la reposició de voreres al
carrer La Pau (des del carrer Ausiàs Marc i fins la confluència amb el carrer Sant Antoni)
i del Passatge Bonastre, segons documents tècnics redactats pel tècnic municipal Sr.
R. R., que formen part de l’expedient i que seran aprovats en la incoació del mateix.
L’import conjunt dels documents tècnics és de 51.834,05€, 21% d’IVA exclòs, per a
l’execució del contracte, amb un termini d’execució màxim de 2,5 mesos.
En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en els documents
tècnics, es fa necessària la contractació de les mateixes per part d’una empresa
especialitzada. S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars
que ha de regular aquest contracte, i que ha estat informat favorablement per la
Secretària acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporat a l’expedient.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Via Pública, proposa a la Junta de Govern
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar els documents tècnics següents redactats pels serveis tècnics
municipals, atenent l’establert a la part expositiva, i que formaran part del contracte:
1. Memòria valorada amb títol “Condicions d’execució per les obres de reposició
de voreres en el carrer de la Pau, T.M. Corbera de Llobregat”, amb un import
d’execució màxim de 35.718,31€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució de
màxim d’1,5 mesos.

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de les obres necessàries per a la reposició
de voreres al carrer La Pau (des del carrer Ausiàs Marc i fins la confluència amb el
carrer Sant Antoni) i del Passatge Bonastre, segons documents tècnics aprovats, i
iniciar els tràmits per a la seva licitació i adjudicació, mitjançant el procediment obert
simplificat abreujat, aprovant-ne el Plec de clàusules administratives particulars 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
51.834,05€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 2,5 mesos.
TERCER. 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.
QUART. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 62.719,20
euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària
11.155.61918 (PROJECTE/2020/2/AJUNT/12) del pressupost municipal vigent.
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2. Memòria valorada amb títol “Obres d’ampliació de vorera en el Passatge
Bonastre, T.M. Corbera de Llobregat”, amb un import d’execució màxim de
16.115,74€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució de màxim 1 mes.
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CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
3. Aprovació definitiva del projecte d'obres de clavegueram del carrer Antoni
Gaudí.
Per Decret d’Alcaldia 2020/1227, d’11 d’agost, amb avocació de competències amb
motiu del període vacacional, es va aprovar inicialment el document tècnic “Projecte
per a la renovació de les clavegueres de pluvials i residual (Tram P427-P1132-P1135)
al carrer d’Antoni Gaudí a Corbera de Llobregat”, amb un pressupost d’execució total
de 19.276,56€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució de 4 setmanes.
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, d’1 de setembre de
2020 amb codi CVE2020023136, en el web municipal i en el tauler d’edictes electrònic
de la Corporació entre els dies 1 de setembre i 14 d’octubre de 2020. 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 tot l’exposat, de conformitat amb els articles 37 i 38 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), la Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS

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.

4. Aprovació de preu contradictori en façana del contracte d'obres de reforma
i ampliació del Casal de les Magnòlies.
En data 21 de maig de 2019 es va formalitzar el contracte de les obres de reforma i
ampliació del Casal de la Gent gran Les Magnòlies, a l’empresa Iarsa obres i
promocions SL amb CIF BXXXXX77, per import total de 328.263,36€, 21% d’IVA
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PRIMER. Aprovar definitivament el document tècnic “Projecte per a la renovació de
les clavegueres de pluvials i residual (Tram P427-P1132-P1135) al carrer d’Antoni
Gaudí a Corbera de Llobregat” amb un pressupost d’execució total de 19.276,56€,
21% d’IVA exclòs (23.324,64€ IVA inclòs), i un termini d’execució de 4 setmanes.
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exclòs, 397.198,67€ IVA inclòs, essent modificat en dues ocasions, abans de la
finalització de les obres, resultant un total de l’import adjudicat de 332.849,73€, 21%
d’IVA exclòs, 402.748,17€ IVA inclòs, i un increment acumulat de l’1,40%.
En data 15 de gener de 2020 es va signar l’acta de recepció de les obres, tot i que
contenia deficiències a esmenar i obra pendent d’executar per causes alienes a
l’empresa adjudicatària, i en data 14 d’abril de 2020, la Junta de Govern Local va
aprovar la certificació final de les obres recepcionades.
Una de les obres pendents d’executar era finalitzar l’arrebossat monocapa en una part
de la façana nord. En aquest sentit i tal i com se’n desprèn de l’informe emès en data
5 d’octubre de 2020 per la directora facultativa i responsable del contracte, Sra. G.B,
per poder executar aquesta obra pendent, s’ha generat un nou preu adjuntant-ne la
corresponent justificació. El codi del nou preu sorgit és PC12, amb un import de PEM
de 1.095,74 €, que amb aplicació de la baixa de licitació, despeses generals i benefici
industrial, i el 21% d’IVA, suposa un import de 1.278,31€, IVA inclòs, que representa
un increment del 0,32% respecte al pressupost adjudicat inicialment. Fins a la
certificació final, aprovada el 14 d’abril de 2020, l’acumulat dels preus nous aprovats
ascendia a 11.592,66 € (IVA inclòs), amb un increment del 2,92% respecte del
pressupost adjudicat inicialment. Amb la incorporació del nou preu, l’import acumulat
s’incrementa fins al 3,24%, superant el 3% permès a l’article 242.4.ii) de la LCSP
respecte a nous preus.
En conseqüència i en el cas que ens ocupa, la incorporació del nou preu tindria la
consideració de modificació de contracte, però en haver estat aprovada ja la certificació
final, serà suficient l’aprovació del preu contradictori.
L’informe emès pel tècnic responsable i director facultatiu de les obres s’ajusta a
l’establert a l’article 158 del RGLCAP, on es fixa que els nous preus, un cop aprovats
per l’òrgan de contractació, es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres
de preus del projecte, sense perjudici de la tramitació inherent a aquests tipus de
modificacions.

La secretària acctal. de l’Ajuntament ha emès al respecte informe que forma part de
l’expedient.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran, proposa a la
Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar el preu nou amb codi PC12 sorgit durant l’execució de les obres de
reforma i ampliació del Casal de la Gent gran Les Magnòlies, que comporta un
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L’empresa adjudicatària Iarsa obres i promocions SL amb CIF BXXXXX77 ha donat
conformitat al nou preu, mitjançant instància amb número de registre d’entrada
2020/9831, de 6 d’octubre.
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increment de l’import adjudicat de 1.056,45€, 21% d’IVA exclòs, amb un 0,32%
d’increment respecte del contracte inicial.
SEGON. Autoritzar i disposar l’import de 1.278,31€, IVA inclòs, corresponent a
l’increment per incorporació de nous preus, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
núm. 30.337.63201 (2018/2/AJUNT/30) del pressupost municipal vigent.
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció facultativa de
les obres, pel seu coneixement i efectes.
SECRETARIA
5. Donar conformitat de l’acord en Junta de Govern Local de la subvenció
inclosa en el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
La Junta de govern local en sessió de 20 d'abril de 2020, va adoptar l’acord següent:
« 2. Aprovació sol·licitud fons FEDER per a l'actuació de Projecte de caldera i
xarxa de calor amb biomassa a la zona esportiva municipal i al CEIP Jaume
Balmes.
En el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 (POCS)
i amb la finalitat d’afavorir i incentivar la transició a una economia baixa en carboni en
tots els sectors, es va aprovar el Real Decret 316/2019, de 26 d’abril, pel qual es
modifica el RD 616/2017, de 16 de juny, que regula la concessió directa de
subvencions a projectes singulars d’entitats locals.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat vol presentar una sol·licitud de participació a la
convocatòria, a la Mesura 11. Instal·lacions per a ús tèrmic de la biomassa amb
l’actuació Projecte de caldera i xarxa de calor amb biomassa a la zona esportiva
municipal i CEIP Jaume Balmes.

09/12/2020 La secretària acctal.

S’incorpora a l’expedient la Memòria descriptiva de l’actuació redactada conforme al
model normalitzat, la declaració responsable i el certificat de disposició de crèdit
suficient per a dur a terme les actuacions.
El contracte de les obres del projecte de caldera es va incoar per acord de la Junta de
govern local en sessió de 23 de desembre de 2019 i autoritzada la despesa amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 12.1721.63301 del pressupost municipal vigent.
El pressupost de l’actuació ascendeix a 241.755,53 € i el percentatge de cofinançament
dels fons a la comunitat autònoma de Catalunya és del 50 % de la despesa
subvencionable.
Per aquest motiu la Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics, proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents
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PRIMER. Aprovar la sol·licitud de concessió directa de subvenció del projecte que es
detalla a continuació, així com, la participació i acceptació expressa del procediment
regulat pel Real Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa
de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixen el pas a una
economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement
sostenible 2014-2020, i successives modificacions.
Mesura: 11 Instal·lacions per a ús tèrmic de la biomassa.
Actuació: Projecte de caldera i xarxa de calor amb biomassa a la zona esportiva
municipal i CEIP Jaume Balmes.
Pressupost total actuació: 241.755,53 €
Import de la subvenció a sol·licitar: 120.877,76 €.
SEGON. En els termes del certificat d’Intervenció de fons de l’Ajuntament es té per
acomplerta la condició de dotació pressupostària per dur a terme el projecte.
TERCER. Aprovar la memòria descriptiva de l’actuació Projecte de caldera i xarxa de
calor amb biomassa a la zona esportiva municipal i CEIP Jaume Balmes, incorporada
a l’expedient administratiu, i identificada com a “Versión documento: v1 30/01/2020”.»
En data 16 d’octubre de 2020 s’ha rebut un requeriment d’esmena d’omissions
esmenables i deficiències i/o aportació complementària de la sol·licitud de l’ajuda, en
la que, entre altres, sol·liciten acord del ple municipal o en el seu defecte que s’aporti
una nova certificació acreditativa en la que es faci referència a què l’acord de la Junta
de Govern s’ha adoptat en virtut de competències delegades pel ple.

“ m) La sol·licitud i acceptació de subvencions i qualsevol altra ajuda econòmica que
atorguin a l’Ajuntament altres administracions publiques o persones físiques o
jurídiques, i que sigui de competència plenària per així determinar-ho la normativa
d’aplicació.”
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Serveis Públics i Medi Ambient, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció del següent:
ACORD
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El ple de l’ajuntament en sessió de data 8 de juliol de 2019 va acordar delegar en la
Junta de govern local, previ dictamen de la Comissió Assessora les competències
següents:
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ÚNIC. Donar conformitat a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de
data 20 d’abril de 2020, en virtut de les competències delegades pel ple de
l’Ajuntament en la sessió de data 8 de juliol de 2019 lletra m).
CULTURA
6. Concessió subvenció a l’Associació Col·leccionistes de Corbera.
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 2020 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
33.334.48914, una a favor de l’entitat Associació de Col·leccionistes de Corbera de
Llobregat, per import de 3.000€, per al foment de la promoció i difusió de les activitats
culturals a Corbera i de la participació i l’associacionisme.
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.

09/12/2020 La secretària acctal.

L’Associació de Col·leccionistes de Corbera de Llobregat amb CIF: GXXXXX348, per
SOL_ENTRA_2020_5851, 7567 i 9239, de dates 22 de juny, 29 de juliol i 22 de
setembre, respectivament, ha presentat la sol·licitud de subvenció de 3.000€,
consignada nominativament al pressupost per a l’exercici 2020, així com la
documentació de la justificació corresponent.
Des de l’Àrea de Cultura, la tècnica auxiliar de gestió ha emès en data 24 de setembre
de 2020, un informe de conformitat amb la documentació administrativa presentada
per l'entitat l’Associació de Col·leccionistes de Corbera de Llobregat, especificant que
s’ha justificat correctament la realització de les activitats culturals, realitzades per dita
entitat durant l’any 2019, i subjectes a la subvenció que ara ens ocupa, per la quantitat
de 3.043,69€.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Finances, Cultura, Comerç i Turisme,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
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PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l'Associació de
Col·leccionistes de Corbera de Llobregat per tal de fomentar la realització de les
activitats culturals a Corbera durant l’any 2019.
SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de
l'Associació de Col·leccionistes de Corbera de Llobregat amb CIF: GXXXXXX348, per
import de 3.000€ destinada a finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent
a les activitats desenvolupades a l’any 2019.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació de Col·leccionistes de
Corbera de Llobregat amb CIF: GXXXXX348, per import de 3.000€, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 33.334.48914 del vigent pressupost municipal.
QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació de
Col·leccionistes de Corbera de Llobregat amb CIF: GXXXXX348, per import de 3.000€,
destinada a finançar les activitats realitzades durant el 2019.
CINQUÈ. Reconèixer l’obligació de la despesa de la subvenció atorgada a favor de
l’entitat Associació de Col·leccionistes de Corbera de Llobregat amb CIF: GXXXXX348,
per import de 3.000€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48914 del vigent
pressupost municipal, i procedir al seu pagament un cop subscrit el conveni regulador.
SISÈ. Facultar l’alcaldessa o persona qui delegui, per signar aquest conveni.
SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.
7. Derogació dels preus públics per l'estacionament de vehicles en
l'aparcament públic (règim de rotació).

Atès que aquesta planta -3 es destinarà al mateix ús que la planta -1 i -2, al règim
d’abonaments mensuals o anuals, és necessari derogar els preus públics del règim de
rotació.
L’article 47 del TRLRHL determina que l’establiment o la modificació dels preus públics
correspondrà al Ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació
en la Junta de Govern Local, delegació que en el cas de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat es va efectuar per acord del Ple municipal, de 8 de juliol de 2019.
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L’objecte d’aquest expedient és la derogació dels preus públics per l’estacionament de
vehicles en l’aparcament públic (règim de rotació) continguts en l’annex de l’ordenança
número 22 general reguladora dels preus públics, aplicables per l’estacionament de
vehicles en règim de rotació en la planta -3 de l’edifici de l’aparcament del carrer de
la Pau, 50.
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Vist l’informe de la Cap de negociat de Secretaria i l’informe 114/2020 de la tresorera
accidental, la Regidoria de l’Àrea de Finances, proposa a la Junta de Govern Local que
previ dictamen de la Comissió Assessora adopti els següents:
ACORDS
PRIMER. Derogar els preus públics per l’estacionament de vehicles en l’aparcament
públic (règim de rotació) continguts en l’annex de l’ordenança número 22 general
reguladora dels preus públics.
SEGON. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a
la producció dels seus efectes, d’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

8. 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 10:20
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
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