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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia  5 
d’octubre de 2020, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que 
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del 
Reglament d’Organització i Funcionament:

“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2020.

A les 09:50 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en primera convocatòria, 
per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps 
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

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

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

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

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

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

COMPRES I CONTRACTACIÓ

2. Aprovació definitiva del Projecte per a la renovació integral de la 
claveguera del carrer Josep Tarradellas.
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En data 13 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 
document tècnic “Projecte de per a la renovació integral de la claveguera del carrer de 
Josep Tarradellas (Tram P153 a P1164) de Corbera de Llobregat”, amb un pressupost 
d’execució total de 152.554,05€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució de 8 
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, de 23 de juliol de 
2020 amb codi CVE2020019387, en el web municipal i en el tauler d’edictes electrònic 
de la Corporació entre els dies 16 de juliol i 3 de setembre 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), l’Alcaldia per avocació de les competències 
delegades a la Regidora de l’Àrea de Serveis Públics, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar definitivament el document tècnic “Projecte de per a la renovació 
integral de la claveguera del carrer de Josep Tarradellas (Tram P153 a P1164) de 
Corbera de Llobregat” amb un pressupost d’execució total de 152.554,05€, 21% d’IVA 
exclòs (184.590,40€ IVA inclòs), i un termini d’execució de 8 setmanes.

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.

CONTRACTACIÓ

3-Modificació del contracte de serveis d'atenció psicològica a l'Àrea de 
Polítiques d'Igualtat.

En data 9 d’octubre de 2017 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 
serveis per a l’atenció psicològica a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, a la senyora G.R.M 
amb NIF 38XXXX59B, per import de 20.300,00€ (exempt d’IVA), amb un preu hora 
màxim de 50,00€ i un total màxim de 406 hores, pels dos (2) anys de durada inicial 
del contracte amb data d’inici d’efectes 1 d’octubre de 2017, essent prorrogat per 
Decret d’Alcaldia núm. 2019/1369, de 4 de juliol, per dos any més, fins el 30 de 
setembre de 2021.

La crisi causada arrel de la pandèmia del COVID19, totalment imprevisible, ha 
comportat un increment de les necessitats d’atenció psicologia en el servei municipal 
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de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, tal i com manifesta la tècnica de l’Àrea de Polítiques 
d’Igualtat i responsable del contracte, en informe emès en data 7 de setembre de 
2020, en haver estat detectat un augment en el risc de violència masclista, i un 
increment de la vulnerabilitat de les dones com a conseqüència de pèrdua o reducció 
del lloc de treball, fets que han comportat un notable augment del número d’usuàries 
actives del servei d’atenció psicològica, fent indispensable augmentar el número 
màxim d’hores de servei previstes fins a la finalització del contracte. En l’informe emès 
s’estableix un màxim de 40 hores més de servei per poder donar cobertura a l’augment 
de necessitats sobrevinguda, amb un import total màxim en cas d’executar-se totes 
les hores de 2.000€, exempt d’IVA, amb un percentatge d’increment del 9,85%, 
resultant necessària tramitar la corresponent modificació del contracte. L’increment de 
les hores es repartirà equitativament entre les dues anualitats del contracte. 

La clàusula VII.1 del Plec de clàusules administratives particulars del contracte, 
determina que podrà ser modificat només per raons d’interès públic segons el que 
preveuen els articles 107 i 219 del TRLCSP, normativa vigent en el moment de 
l’adjudicació del contracte i que el regeix quant als seus efectes, compliment i extinció, 
inclosa la seva modificació, duració i règim de pròrrogues, en atenció al punt 2n de la 
disposició transitòria 1a, de la LCSP, normativa vigent des del 9 de març de 2018.

En aquest sentit, la modificació proposada s’enquadra per raó d’interès públic en 
derivar-se de circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles en el moment de la 
licitació, com és la crisis sanitària produïda pel Covid-19, en els termes de l’article 
107.1.c), i no altera les condicions essencials del contracte de conformitat amb 
l’apartat 2 de l’article 107, atès que introdueix únicament variables estrictament 
indispensables per fer front a les demandes generades per la crisi del COVID19, i no 
sobrepassa el 10% del total del contracte, complint amb l’establert a l’article 107.3.d).

Atès el previst a l’article 99.3 del TRLCSP on s’estableix que, quan el preu del contracte 
experimenti una variació com a conseqüència d’una modificació de contracte, s’haurà 
de reajustar l’import de la garantia dipositada en el termini de 15 dies comptats des 
de la notificació de l’acord de modificació, per guardar la deguda proporció amb el nou 
preu modificat, caldrà requerir l’adjudicatària el dipòsit de l’import de 100€, 
corresponents al 5% de l’import incrementat en la modificació. 

La secretària acctal. ha emès informe que consta a l’expedient.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar la modificació del contracte de serveis per a l’atenció psicològica a 
l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, adjudicat a la senyora G.R. M. amb NIF 38XXXX59B, en 
els termes indicats en la part expositiva, per import de 2.000,00€, exempt d’IVA, 
suposant un total de l’import adjudicat de 22.300,00€, exempt d’IVA, i un increment 
del 9,85%.
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de 
2.000€ (exempt d’IVA), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
32.231.22706 del pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni 
en el pressupost del 2021, en les següents quantitats:

 Exercici 2020 ......... 1.000€, corresponents a un màxim de 20 hores amb un 
preu de 50€/h, essent necessari disposar de crèdit per vinculació.

 Exercici 2021 ......... 1.000€, corresponents a un màxim de 20 hores amb un 
preu de 50€/h.

TERCER. Requerir a la senyora G.R. M. amb NIF 38XXXX59B per a què presenti dins 
el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació 
del present acord, l’acreditació d’haver dipositat a disposició de l’Ajuntament la 
quantitat de 100€, que correspon al 5% de l’import d’aprovació de la modificació del 
contracte, en concepte de fiança, en qualsevol de les modalitats acceptades per 
l’adjudicació del contracte. Concretament, la fiança la pot dipositar en metàl·lic al núm. 
de compte ES27 2100 0552 10 0200006856 CAIXABANC, SA (la Caixa), i presentar el 
comprovant per registre electrònic,  o bé mitjançant la retenció de l'import de les 
factures a abonar, presentant sol·licitud que trobaran en el perfil del contractant en el 
registre electrònic.

QUART. Formalitzar la modificació del contracte mitjançant signatura de l’acord de 
modificació amb certificats digitals reconeguts, una vegada hagi estat dipositada la 
fiança requerida.

SALUT PUBLICA

4. Aprovació del conveni de col·laboració per a la promoció del voluntariat 
entre l’ajuntament de Corbera de Llobregat i la Creu Roja del Baix Llobregat 
per l’any 2020.

Atès que entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Assemblea Comarcal de la 
Creu Roja Baix Llobregat Centre, existeix l’interès mutu de coordinar-se per dur a 
terme activitats de caràcter social, de protecció civil i seguretat ciutadana en els seus 
respectius camps d’actuació per tal de fer més eficaç l’atenció a diferents sectors de 
la població. 

Atès que l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat Centre, està disposada 
a col·laborar amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat d’acord amb el pla de treball 
del PLA D’ACCIÓ 2018-2022 de la Creu Roja a Catalunya i la VI Assemblea General de 
la Creu Roja Espanyola amb el lema “Cada cop més a prop de les persones”.

Vist la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i el DL 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure de les corporacions 
locals, és afavorir el desenvolupament de les Associacions per a la defensa dels 
interessos generals o sectorials dels veïns. 
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Vist que la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de 
facilitar  la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per a la 
realització de les activitats d’aquestes entitats.

L’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 
disposa que es podran concedir de forma directa les subvencions previstes 
nominativament en els pressupostos de les entitats locals.

Atès que en el pressupost vigent es contempla la subvenció nominativa directa a 
l’aplicació pressupostària 24.312.48900 anomenada conveni Creu Roja. 

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Salut Pública proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per la concessió directa a l’entitat 
Assemblea Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat Centre, destinada a finançar les 
activitats per a la promoció del voluntariat, durant l’any 2020.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni annex de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i la Creu Roja Baix Llobregat Centre fins el 31 
de desembre de 2020.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 4.500€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.312.48900 del pressupost municipal de l’any 2020, a l’Assemblea 
Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat Centre amb NIF Q28XXXX1G. 
 
QUART.- Facultar l’Alcaldessa o persona en qui delegui per a la seva signatura i 
materialització dels acords precedents.

CINQUÈ.- Notificar l’acord adoptat a la Creu Roja Baix Llobregat Centre.

RECURSOS HUMANS

5. Bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'agent de la policia 
local, funcionari/a de carrera i creació de borsa de treball.

D’acord amb l’article 19 de la LPGE per a l’any 2017, sempre i quan es respectin les 
disponibilitats pressupostàries del Capítol 1, es fixarà una taxa de reposició del 100 
per cent en el personal de la Policia Local.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 12 de setembre de 2017, 
va aprovar la modificació de l'oferta pública d'ocupació aprovada el dia 29 de maig de 
2017, en la qual s’inclouen 2 places d’agent de policia local i 1 plaça d’agent de la 
Policia Local per mobilitat horitzontal, la qual va ser publicada el 2 d’octubre de 2017 
al BOP CVE-Núm. de registre: 022017018141 i el 10 d’octubre de 2017 al DOGC amb 
número CVE-DOGC-A-17277049-2017.
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El 10 de setembre de 2018 es va aprovar per Junta de Govern Local les bases per a la 
selecció mitjançant oposició lliure, de 2 places d’agent de la policia local de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat amb l’objecte de regular el procediment de 
selecció com a funcionaris de carrera de 2 places d’Agents de la Policia Local, 
corresponents a l’oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 2017, 
enquadrades a l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, 
d’agent de la policia Local, corresponents al grup C, subgrup C2, i dotades amb les 
retribucions que assenyala la legislació vigent per a aquest grup de titulació.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de juny de 2020, va 
aprovar la modificació de l'oferta pública d'ocupació acordada en data 12 de setembre 
de 2017, en la qual s’inclouen 3 places d’agent de policia local en convocatòria de torn 
lliure, la qual va ser publicada el 15 de juliol de 2020 al BOP CVE-Núm. de registre: 
2020018118 i el 14 de juliol de 2020 al DOGC amb número CVE-DOGC-A-20189078-
2020.

L’article 70.1 de L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic diu que l'execució de l'oferta 
d'ocupació pública o instrument similar s'ha de desenvolupar dins el termini 
improrrogable de tres anys.”

La regidora de Seguretat Ciutadana i Recursos humans, ha emès provisió en la que 
s’estableix la necessitat de que es redactin les bases per a convocar un procés selectiu 
per a cobrir, mitjançant oposició lliure, una plaça d’Agent de la Policia Local.

La Cap del Servei de recursos humans ha emès l’informe 81/2020.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Recursos Humans i 
en virtut de les competències delegades per l’Alcaldia en el decret 1250/2019 de 18 
de juny, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar les bases que hauran de regir la convocatòria del procés selectiu 
per tal de cobrir una plaça d’Agent de la Policia Local, corresponent a l’oferta pública 
d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 2017, enquadrades a l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, d’agent de la policia Local, 
corresponents al grup C, subgrup C2. 

SEGON. Obrir la convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini 
de 20 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds de participació a comptar des del 
dia següent a la publicació en el BOPB, i que seran publicades a la web municipal i a 
l’e-tauler.

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 
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Local de l’Ajuntament o directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu.

No obstant això, la Junta de Govern acordarà en definitiva.

BENESTAR SOCIAL 

6. Aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 
de Corbera de Llobregat i l'equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA 
IV) del Baix Llobregat.

Es retira de l’ordre del dia a petició del regidor responsable de l’Àrea.

ASSUMPTES URGENTS

Fora de l'ordre del dia, la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre 
del dia, per raó d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat 
dels presents.

URGÈNCIA I. Acceptació de la concessió de les subvencions esportives 2019.

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 16 de març de 2020 va aprovar les Bases 
reguladores i la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva 
destinades a finançar activitats en l’àmbit esportiu i en l’àmbit de l’ensenyament. Les 
Bases reguladores al no haver-se presentat cap al·legació es van entendre aprovades 
definitivament (exp. general 497/2020) 

En la sessió de 8 de juny de 2020 la Junta de govern local va modificar l’apartat 6 de 
la Convocatòria en l’àmbit esportiu, en el sentit de fixar el termini de presentació de 
sol·licituds en deu dies a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria 
en el BOPB, en comptes dels quinze aprovats inicialment.

El dia 3 de juliol de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de la 
Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a finançar les activitats en 
l’àmbit esportiu. En el període de presentació de sol·licituds les entitats que en van 
presentar són les següents:

Club Futbol Corbera G64XXXX68: 2020/6992
Associació patinatge artístic corbera G67XXXX13: 2020/6844
Club Bàsquet Corbera G60XXXX20: 2020/7107
Club Patí Corbera G66XXXX05: 2020/6401
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59XXXX68: 2020/6847
Societat Atlètica Corbera G60XXXX90: 2020/7151
Motoclub Corbera G59XXXX12: 2020/7106
Club Futbol Sala Corbera G64XXXX60: 2020/6866
Associació esportiva Speleocorb G64XXXX89: 2020/6428

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Club Taekwondo Corbera G66XXXX51: 2020/6532

El 3 de setembre de 2020 s’ha emès l'acta de la Comissió d'Avaluació que s’incorpora 
a l’expedient i que ha valorat les sol·licituds tenint en compte els criteris establerts a 
l’article 13 de les Bases reguladores.

Per tot l’exposat la Regidoria de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern Local 
els següents:

ACORDS

PRIMER. Resoldre la Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a finançar activitats en l’àmbit esportiu 
realitzades durant l’any 2019, i concedir les subvencions en les quanties i a les entitats 
relacionades a continuació:

ESPORTIVES ANY 2019: 

Club Futbol Corbera G64XXXX68: 7.488,51 €
Club Bàsquet Corbera G60XXXX20: 8.070,24 €
Club Patí Corbera G66XXXX05: 5.456,74 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59XXXX68: 6.591,95 €
Societat Atlètica Corbera G60XXXX90: 3.564,65 €
Motoclub Corbera G59XXXX12: 3.738,44 €
Club Futbol Sala Corbera G64XXXX60: 5.619,13 €
Associació esportiva Speleocorb G64XXXX89: 3.734,35 €
Club Taekwondo Corbera G66XXXX51: 4.787,00€
Associació patinatge artístic Corbera: G67XXXX13: 948,99€

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.

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 G64XXXX68: 7.488,51 €
Club Bàsquet Corbera G60XXXX20: 8.070,24 €
Club Patí Corbera G66XXXX05: 5.456,74 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59XXXX68: 6.591,95 €
Societat Atlètica Corbera G60XXXX90: 3.564,65 €
Motoclub Corbera G59XXXX12: 3.738,44 €
Club Futbol Sala Corbera G64XXXX60: 5.619,13 €
Associació esportiva Speleocorb G64XXXX89: 3.734,35 €
Club Taekwondo Corbera G66XXXX51: 4.787,00€
Associació patinatge artístic Corbera: G67XXXX13: 948,99€

TOTAL: 50.000,00 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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QUART. D’acord amb el punt 12 de les Bases reguladores d’aquesta convocatòria de 
subvencions, per a l’efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions 
amb les que s’hagi concedit siguin acceptades, sense reserves, per l’entitat 
beneficiària. Si no s’ha expressat el contrari en el termini de deu dies a partir de la 
recepció de l’acord d’atorgament, la subvenció s’entendrà com acceptada.

Club Futbol Corbera G64XXXX68: 7.488,51 €
Club Bàsquet Corbera G60XXXX20: 8.070,24 €
Club Patí Corbera G66XXXX05: 5.456,74 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59XXXX68: 6.591,95 €
Societat Atlètica Corbera G60XXXX90: 3.564,65 €
Motoclub Corbera G59XXXX12: 3.738,44 €
Club Futbol Sala Corbera G64XXXX60: 5.619,13 €
Associació esportiva Speleocorb G64XXXX89: 3.734,35 €
Club Taekwondo Corbera G66XXXX51: 4.787,00€
Associació patinatge artístic Corbera: G67XXXX13: 948,99€

TOTAL: 50.000,00 €

CINQUÈ. Notificar als interessat als efectes oportuns.
   

7. 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 12:11 
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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