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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 7 de gener 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 30 DE DESEMBRE 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
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

Absents i/o excusats/des: Xavier Miquel i Pons, regidor

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.

MEDI AMBIENT

2. Aprovació concessió subvenció Grup Natura Corbera i el conveni regulador.
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari fomentar i promocionar 
activitats relacionades amb el coneixement del patrimoni natural i la defensa del medi 
ambient, com és la proposta presentada per l’Associació Grup Natura Corbera amb 
l’objectiu d’estudiar i conèixer els corbs i reconèixer els valors naturals, socials i 
paisatgístics de Corbera, el projecte de ballesters i el projecte de ratpenats.

Per part de Grup Natura Corbera (CIF GXXXXX492) s’ha presentat la sol·licitud de 
subvenció per import de //3.615,00 €// i la documentació annexa per a la seva 
concessió mitjançant escrit amb referència ENTRA-12291-2020. Entre aquesta 
documentació hi ha la sol·licitud de pagament anticipat del 100 % de l’import de la 
subvenció per a fer front a les despeses vinculades als projectes per manca de 
recursos.

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 figura en el vigent pressupost una a favor 
de l’entitat Grup Natura Corbera, per import de 4.200 €.

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.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació 
Grup Natura Corbera (CIF GXXXXX492), per import de 3.615,00 € destinada a finançar 
les activitats que es durant a terme en el marc del Projecte Corb, el Projecte Ballesters 
i el Projecte ratpenats i que consten en el document que s’aprova.

SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció que s’incorpora a 
l’expedient a formalitzar amb l’Associació Grup Natura Corbera.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’entitat Associació Grup Natura Corbera 
amb CIF GXXXXX492, per import de //3.615,00 €,// amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 12.136.48901 del pressupost municipal de l’any 2020.

QUART. Reconèixer l’obligació de la subvenció atorgada, per import de //3.615,00//€, 
amb càrrec a la partida pressupostaria 12.136.48901 del pressupost municipal de l’any 
2020, condicionant el pagament de la subvenció a la signatura del conveni.
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CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura del conveni.

SISÈ. Notificar-ho a l’Associació Grup Natura Corbera.
 

  
ENSENYAMENT

3. Resolució convocatòria subvencions concurrència competitiva per finançar 
activitats en l’àmbit de l’ensenyament, curs 2018-2019.

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 les activitats de les entitats de famílies d'alumnes vinculades als 
centres educatius públics del municipi, per al curs 2018-2019.

El 25 de novembre de 2020 la Comissió d'Avaluació, integrada per l’alcaldessa, el 
regidor d’Educació, la secretària acctal. i el tècnic d’Educació, emet, en relació a 
aquesta convocatòria, l'Acta per la qual es fa la concessió de subvencions a les entitats 
vinculades als centres educatius, per al curs 2018-2019, i que resta inclosa a 
l’expedient.

El tècnic d’Educació ha emès sengles informes relatius a la revisió de les 
documentacions presentades per entitats vinculades als centres educatius que han 
participat en aquesta convocatòria de subvencions per al curs 2018-2019. Aquests 
informes obren, igualment, a l’expedient.

Les esmentades documentacions ja inclouen les relatives a les justificacions de les 
subvencions sol·licitades.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Educació proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Resoldre la convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts econòmics per 
al curs 2018-2019 a les entitats que es relacionen a continuació:

CURS 2018-2019 IMPORT/€

2020.31.326.48900 APA Corbera                   GXXXXX865 Escola Jaume 
Balmes

4.957,26.-€

2020.31.326.48900 AFA El Mirador                GXXXXX766 Escola Puig 
d'Agulles

4.000,00.-€

2020.31.326.48900 AFA Escola El Corb          GXXXXX159 Escola El Corb 2.812,30.-€
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2020.31.326.48900 AMPA Cau de la Guineu   GXXXXX986 Escola Cau de la 
Guineu

6.230,44.-€

2020.31.326.48901 AMPA Petit Corb              GXXXXX451 EBM El Petit Corb 609,51.-€

2020.31.326.48901 APA Can Baiona               GXXXXX907 INS Corbera de 
Llobregat

2.750,00.-€

TOTAL 21.359,51.-€

SEGON.- Per a l'efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les 
que s'han concedit siguin acceptades expressament i sense reserves, pel beneficiari 
mitjançant instància a aquest Ajuntament, d'acord amb allò establert a l'article 12 de 
les Bases reguladores de la convocatòria, dins un termini que finalitzarà el desè dia 
hàbil a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’atorgament.

TERCER.- Disposar la despesa per import total de 21.359,51.-€, desglossats en 
18.000,00.-€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2020.31.326.48900, i 
3.359,51.-€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2020.31.326.48901, de 
l'estat de despeses del vigent pressupost municipal, d’acord amb el següent quadre:

2020.31.326.48900 APA Corbera                GXXXXX865 Escola Jaume 
Balmes

4.957,26.-€

2020.31.326.48900 AFA El Mirador             GXXXXX766 Escola Puig 
d'Agulles

4.000,00.-€

2020.31.326.48900 AFA Escola El Corb       GXXXXX159 Escola El Corb 2.812,30.-€
2020.31.326.48900 AMPA Cau de la Guineu GXXXXX986 Escola Cau de la 

Guineu
6.230,44.-€

Total entitats vinculades a Escoles: 18.000,00.-€

2020.31.326.48901 APA Can Baiona           GXXXXX907 INS Corbera de 
Llobregat

2.750,00.-€

2020.31.326.48901 AMPA Petit Corb           GXXXXX451 Escola Bressol El 
Petit Corb

609,51.-€

Total entitats Secundària i Escola Bressol Municipal: 3.359,51.-€
TOTAL: 21.359,51.-€

QUART.- Notificar els presents acords a les entitats a dalt esmentades per al seu 
coneixement i efectes, tot instant-les a iniciar el tràmit de l’acceptació.

   
SECRETARIA
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4. Aprovació de l’expedient per l’arrendament, mitjançant adjudicació  
directa, d’un terreny destinat als serveis de deixalleria municipal.

En data 22 de desembre de 2000, l’Ajuntament de Corbera va signar el contracte 
d’arrendament d’un terreny de superfície de mil sis-cents cinquanta metres quadrats,  
situat a la finca de Can Baiona i destinat al servei de deixalleria municipal formalitzat 
amb el senyor J. M. R. El termini d’arrendament de l’esmentada finca és de vint anys, 
a comptar des del dia 1 de gener de 2001, i finalitza el proper 31 de desembre de 
2020.

En data 10 de novembre de 2020 s’emet una Provisió de l’Alcaldia donant instruccions 
per a que es redacti un informe tècnic de valoració del bé i els informes de la Secretaria 
general i de la Intervenció municipal.

A la documentació incorporada a l’expedient s’informa que el terreny està classificat 
urbanísticament com a Sòl No Urbanitzable (SNU), que la finca disposa de la 
corresponent autorització de la Direcció General d’Urbanisme en data 2 de juliol de 
2001 per a la instal·lació d’una deixalleria en SNU a la finca de Can Baiona i que el 9 
de desembre de 2004 es va obtenir la corresponent llicència ambiental de l’activitat 
de deixalleria municipal.

Per això cal tenir en compte que el trasllat de la deixalleria a un nou emplaçament 
suposaria a més el cost de construcció de la mateixa. Donat el nombre actual 
d’habitants de Corbera de Llobregat, caldria construir una deixalleria Tipus B, que té 
un cost de 416.732 € (segons dades recollides en el document “NORMA TÈCNICA 
SOBRE DEIXALLERIES” Versió Any 2019, Agència de Residus de Catalunya, Generalitat 
de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat) (Annex IX)

Per aquest motiu es proposa formalitzar un nou contracte d’arrendament del mateix 
terreny on es troba ubicada la deixalleria per mantenir el servei com es ve executant 
ara, que disposa de terreny disponible per a una ampliació, i adjudicar el contracte de 
forma directa al mateix arrendador actual donada la peculiaritat del bé i singularitat 
de l’operació,  conforme al que preveu l’article 107.1 de la Llei 33/2003. 
 
La tècnica de Medi Ambient ha elaborat un document tècnic on s’analitza l’operació i 
on es diu que tot i que hi ha insuficiència de dades de mostres comparables de mercat 
tant de sòls industrials com de sòls no urbanitzables a la zona de Corbera de Llobregat, 
se n’han localitzat en altres municipis propers, dels quals se’n conclou que el preu de 
renda proposat s’ajusta als preus de mercat. 

L’interventor de l’Ajuntament ha emès informe en el que es determina que el 
pressupost base de la licitació/arrendament no supera el 10 per cent dels recursos 
ordinaris del vigent pressupost municipal.

L’expedient compta amb la nota simple de la finca 133 emesa pel Registre de la 
Propietat de Sant Vicenç dels Horts, de la que es desprèn que els titulars actuals són 
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la senyora D. G. P. (participació en usdefruit de la finca) i J. M. G. (participació en nua 
propietat de la totalitat)

La secretària general ha emès l’informe jurídic sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir. 

Igualment, s’incorpora a l’expedient el corresponent plec de condicions particulars que 
ha de regir aquest arrendament. 

De conformitat amb la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, l’òrgan competent és l’Alcaldia. Si bé és 
cert que aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern Local per 
Decret 1301/2019, de 21 de juny.

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 següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’expedient administratiu per a l’arrendament, mitjançant 
adjudicació directa i una renda inicial anual de 3.600 €/any (IVA exclòs), del terreny 
situat a la finca de Can Baiona, amb adreça a la carretera de Sant Andreu de la Barca, 
s/n destinat als serveis de la deixalleria municipal.

Les característiques del terreny són les següents:

- Superfície 1650 m2
- Ref. Cadastral 08071A008000320000GT

El contracte es concerta per 10 anys i començarà a partir de l’1 de gener de 2021 i 
finalitzarà el 31 de desembre de 2030. 

L’import corresponent a la renda es veurà incrementat cada 3 anys de vigència del 
contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues en 200,00 €, produint-se el primer 
increment l’any 2024.

SEGON. Aprovar el plec de condicions particulars regulador d’aquesta contractació, 
que resta incorporat a l’expedient. 

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte // 46.464// € (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02-1621-20000 del pressupost municipal, subordinada al crèdit que es 
consigni en els pressupostos de l’exercici 2021 a 2030, amb el següent desglòs:
 

 Exercici 2021......................   4.356 €
 Exercici 2022......................   4.356 €
 Exercici 2023 .....................   4.356 €
 Exercici 2024 .....................   4.598 €
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 Exercici 2025 .....................   4.598 €
 Exercici 2026 .....................   4.598 €
 Exercici 2027 .....................   4.840 €
 Exercici 2028 .....................   4.840 €
 Exercici 2029 .....................   4.840 €
 Exercici 2030 ....................    5.082 €

 
QUART. Simultàniament ordenar la publicació d’aquesta resolució en el perfil del 
contractant i requerir al titular de l’arrendament D.G.P. i J.M.G perquè en el termini 
màxim de 10 dies, comptats a partir de la notificació d’aquesta resolució, aportin 
declaració responsable relativa al compliment de la capacitat per contractar i a 
l’acceptació del Plec aprovat com a part integrant del contracte.

CONTRACTACIÓ

5. Aprovació amidaments i certificació final del contracte d’obres renovació 
xarxa clavegueram Font de la Rovira.

En data 1 de juliol de 2020 es va formalitzar el contracte de les obres necessàries per 
a la renovació de la xarxa de clavegueram de pluvials i residuals (trams 1554 a 1557) 
situats a l’entrada de l’aparcament de la Font de la Rovira, amb l’empresa Obres i 
construccions Corbera, SL amb CIF BXXXXX302, havent estat adjudicat en data 15 de 
juny de 2020 per import total màxim de 38.999,88€, 21% d’IVA exclòs, 47.189,85€, 
IVA inclòs.

En data 31 d’agost de 2020 es va signar l’acta de recepció de les obres, i en data 24 de 
novembre 2020, amb registres d’entrada núms. 2020/11715 i 2020/11716, l’empresa 
adjudicatària va presentar la certificació final junt amb la factura, respectivament, que 
contempla l’obra executada pendent de certificar per import de 1.602,10€ (IVA inclòs) 
que, juntament amb els imports certificats a compte en les certificacions anteriors per 
un total de 47.089,03€ (IVA inclòs), conformen l’import total de 48.691,13€ (IVA 
inclòs). La diferència entre l’import adjudicat inicialment i el realment executat és de 
1.501,28€ (IVA inclòs) i es justifica en l’informe emès per la direcció facultativa, que 
s’incorpora a l’expedient, del que se’n desprèn que s’han produït variacions 
d’amidaments amb un increment total del 3,18%. 

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, tot i que en 
ser un expedient tramitat amb el procediment obert simplificat abreujat, on no es 
demana garantia, no es va establir cap termini per a la seva devolució. 
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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.

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 serveis Públics, proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar les variacions en els amidaments recollits en la certificació final del 
contracte de les obres necessàries per a la renovació de la xarxa de clavegueram de 
pluvials i residuals (trams 1554 a 1557) situats a l’entrada de l’aparcament de la Font 
de la Rovira, per import de 1.501,28€ (IVA inclòs), que suposa un increment del 3,18% 
sobre l’import adjudicat.

SEGON. Aprovar la certificació final del contracte per a l’execució de les obres 
necessàries per a la renovació de la xarxa de clavegueram de pluvials i residuals (trams 
1554 a 1557) situats a l’entrada de l’aparcament de la Font de la Rovira, adjudicat a 
l’empresa Obres i construccions Corbera, SL amb CIF BXXXXX302, essent l’import total 
de les mateixes de 48.691,13€ (IVA inclòs), i restant pendent d’abonar al contractista 
l’import de 1.602,10€ (IVA inclòs).

TERCER. Disposar i reconèixer l’obligació per import de 1.501,28€, IVA inclòs, 
corresponents als increments per variacions d’amidaments, i reconèixer l’obligació de 
l’import de 100,82€, corresponents a import adjudicat pendent de certificar, ambdós 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 13.160.61901 (projecte 
2019/4/AJUNT/5) del pressupost municipal vigent.

QUART. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció facultativa de 
les obres, pel seu coneixement i efectes.

ENSENYAMENT   

6. Modificació puntual curs 2020/2021 contracte concessió serveis Escola 
Bressol. 

En data 25 d’agost de 2020 es va formalitzar el contracte de concessió de serveis entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’empresa Serveis per a la Infància Créixer 
Junts, SL, amb CIF BXXXXX629, per a la prestació del servei públic d’Escola Bressol 
Municipal El Petit Corb a Corbera de Llobregat, amb un import màxim del contracte en 
cas d’assolir la màxima ocupació prevista en els plecs de 
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488.301,57€, exempt d’IVA, dels quals 171.406,57€ corresponen al màxim d’aportació 
municipal, i 316.895,00€ al màxim possible en concepte de quotes per inscripcions. El 
contracte es va iniciar en data 1 de setembre de 2020.

La crisis sanitària ocasionada pel Covid-19 ha comportat que el servei no es pugui 
executar en les condicions fixades en els plecs i que es van aprovar en el moment de 
la incoació i licitació de l’expedient de contractació, i sobre les que l’empresa 
adjudicatària va presentar oferta, tal i com manifesta el tècnic municipal d’educació i 
responsable del contracte en informe emès en data 2 de desembre de 2020 que consta 
a l’expedient, del que se’n desprèn que les circumstàncies en què el servei de l’escola 
bressol s’ha de dur a terme, en el context actual de pandèmia sanitària i per a fer 
efectiu l’acompliment de les directives sanitàries, obliguen a l’adopció de mesures que 
incideixen directament en un augment de la despesa que l’empresa Créixer Junts ha 
d’afrontar i que, sense les condicions motivades per la Covid-19, no serien necessàries.

Així mateix, en l’informe emès es fa palesa la necessitat d’incloure un nou servei 
puntual per atendre les necessitats específiques d’un dels infants que assisteix al 
centre, i es justifiques els canvis i modificacions en les condicions d’execució de la 
concessió de serveis, de forma puntual per aquest curs 2020/2021, que comporten 
una modificació del contracte, tot i tractar-se d’una concessió de serveis que s’executa 
a risc i ventura del concessionari, per significar un augment de despeses que generen 
un desequilibri econòmic que en condicions normals, segons plecs de clàusules 
adjudicats, no es donarien.

Els canvis més significatius a introduir són els següents:

1. Disposar d’una mestra de suport més de les exigides per la normativa, per 
minimitzar el nombre d’interaccions entre els grups bombolla. Aquesta mesura 
suposa un import per a la totalitat del calendari lectiu de 23.669,03€.

2. Ampliació de dues hores diàries del servei de neteja, per poder, a més de 
netejar de manera ordinària, procedir a la desinfecció necessària. El cost 
estimat és de 4.309,53€.

3. Augment de l’import previst per substitucions de personal per a baixes laborals 
causades pel Covid-19, en un total de 3.396,99€.

4. Augment de la dedicació horària destinada a l’acollida per garantir els grups 
bombolla, amb un import estimat de 2.548,10€.

5. Incorporar la figura del vetllador/a des del 8 de gener de 2021 i fins a la 
finalització del curs lectiu, per un període 5 hores diàries, de 10 a 15 hores, 
amb un cost estimat de 8.503,55€.

Les modificacions introduïdes suposen un increment total de l’import adjudicat de 
42.427,20€, exempt d’IVA, amb un augment respecte al preu inicial del contracte del 
8,69%.
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En l’informe s’estableix la modalitat de pagament de la modificació proposada. L’import 
de 11.975,53€ que comprèn la despesa de setembre a desembre de 2020 s’abonarà 
contra la presentació d’una factura una vegada aprovada la modificació de contracte. 
El pagament de l’import de 30.451,67€ corresponent al període de gener a juliol de 
2021 es realitzarà contra la presentació de sis factures corresponents a les 
mensualitats de gener a juny, per import de 4.350,28€, i una setena corresponent a 
la mensualitat de juliol per import de 4.398,99€, totes elles presentades un cop vençut 
la mensualitat corresponent. 

Les modificacions introduïdes en l’execució del servei, així com el nou import 
d’adjudicació, han estat acceptades per l’empresa adjudicatària, mitjançant declaració 
responsable d’acceptació presentada per registre d’entrada núm. 2020/12464, de 9 
de desembre, i que s’incorpora a l’expedient.

La clàusula VII.2 del Plec de clàusules administratives particulars del contracte, 
determina que podrà ser modificat només per raons d’interès públic segons el que 
preveu l’article 205 i concordants de la LCSP, per tractar-se de modificacions no 
previstes, essent obligatòries per l’empresa adjudicatària sempre que la quantia de la 
modificació no superi el 20% del preu inicial de contracte.

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 i la incorporació puntual del 
servei de vetllador, i atès que l’increment de l’import adjudicat no supera el 50%, en 
els termes establerts als apartats 1.a) i b) i 2.b) de l’article 205 de la LCSP.

Atès el previst a l’article 109.3 de la LCSP 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, resultant nou import de fiança de 2.121,36€, corresponents al 5% de 
l’increment. 

La modificació proposada s’haurà de formalitzar en addenda al contracte signat 
conforme al què disposa l’article 153 de la LCSP, i haurà de ser publicada en el perfil 
del contractant de conformitat amb l’article 63 del mateix cos legal.

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

Per tot l’exposat la regidoria de l’Àrea d’Educació, proposa a la Junta de Govern Local 
que, com a òrgan de contractació, adopti els següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la modificació puntual pel curs 2020/2021 del contracte de 
concessió de serveis per a la prestació del servei públic d’Escola Bressol Municipal El 
Petit Corb a Corbera de Llobregat, formalitzat en data 25 d’agost de 2020 amb 
l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, amb CIF BXXXXX629, en els 
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termes establerts en la part expositiva i de conformitat amb l’informe del responsable 
del contracte que forma part de l’expedient i que ha estat acceptat per l’empresa 
adjudicatària, que suposa un increment de l’import adjudicat pel curs 2020/2021 de 
42.427,20€, exempt d’IVA.

SEGON. En tot allò no previst en l’informe tècnic i proposta actual de modificació 
Puntual aprovada, s’estarà a l’establert en el contracte principal, en el PCAP, PCT i 
documents annexos.

TERCER. Requerir l’empresa adjudicatària Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, 
amb CIF BXXXXX629 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 2.121,36€, 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. Per a dipositar 
la fiança mitjançant aval o assegurança de caució, serà obligatori sol·licitar cita prèvia 
al telèfon de Tresoreria 93.650.02.11 ext. 2058.

Si aquest dipòsit es formalitza mitjançant transferència bancària o metàl·lic, el número 
de compte és el següent: Caixabank ESXX 2100 XXXX XX XXXXXXXXXX.

A la pàgina web de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat poden obtenir els documents 
de conformitat de prestació de garantia mitjançant retenció en el preu, i els models 
d’aval i assegurança de caució que s’hauran d’utilitzar obligatòriament, i que hauran 
d’estar legitimats davant fedatari públic.

QUART. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, a favor de l’empresa 
Serveis per a la infància Créixer Junts, SL amb CIF BXXXXX629, per import màxim de 
42.427,20€ corresponents a l’aportació municipal, que es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.323.47900 del pressupost municipal vigent, subordinada 
al crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2021, amb el següent 
desglossament:

Exercici 2020........... 11.975,53€
Exercici 2021........... 30.451,67€

CINQUÈ. Formalitzar la present addenda al contracte en document administratiu, que 
serà signat amb certificats digitals reconeguts al qual s’annexarà l’informe tècnic com 
a part integrant, i es publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu 
perfeccionament en el perfil de contractant.

SISÈ. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i 
efectes. 
   

7. Aprovació expedient de contractació de les obres necessàries per a la
renovació de les impermeabilitzacions de les cobertes dels gimnasos de
les escoles Puig d’Agulles i El Corb.
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L’objecte d’aquest contracte són les obres necessàries per a la renovació de les 
impermeabilitzacions de les cobertes dels gimnasos de les escoles Puig d’Agulles i El 
Corb, segons els dos documents tècnics redactats pel tècnic municipal Sr. B.S., que 
formen part de l’expedient i que seran aprovats en aquest acord. L’import conjunt dels 
dos documents tècnics és de 68.211,42€, 21% d’IVA exclòs, per a l’execució del 
contracte, amb un termini d’execució màxim de 6 setmanes.

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 Règim interior i equipaments municipals 
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. Document tècnic amb títol “Memòria valorada per a la renovació de la 
impermeabilització de la coberta del gimnàs del Ceip El Corb de Corbera de 
Llobregat”, amb un termini d’execució de 3 setmanes i un pressupost d’execució 
per contracte de 39.551,15€, 21% d’IVA exclòs.

2. Document tècnic amb títol “Memòria valorada per a la renovació de la 
impermeabilització de la coberta del gimnàs del Ceip Puig d’Agulles de Corbera 
de Llobregat”, amb un termini d’execució de 3 setmanes i un pressupost 
d’execució per contracte de 28.660,27€, 21% d’IVA exclòs.

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de les obres necessàries per a la 
renovació de les impermeabilitzacions de les cobertes dels gimnasos de les escoles 
Puig d’Agulles i El Corb, 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 68.211,42€, 21% 
d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 6 setmanes.

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 82.535,82 
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euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02.323.63200 (PROJECTE/2020/2/AJUNT/4) del pressupost municipal vigent.

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

   
8. Aprovació de la modificació del contracte de subministrament i estesa de 
sorra rentada a les àrees infantils i escoles de primària del municipi. 

En data 15 de juliol de 2019 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 
subministrament i estesa de sorra rentada a les àrees infantils i escoles de primària 
del municipi, a l’empresa Unión de excavaciones y transportes Corbera de Llobregat, 
SL amb CIF BXXXXX949, per import màxim de 24.148,00 €, 21% d’IVA exclòs, per a 
la durada total del contracte fixada en 2 anys i 4 mesos, sense possibilitat de pròrroga, 
establint com a data d’inici l’1 de setembre de 2019 i, en conseqüència, finalitzant el 
31 de desembre de 2021.

En els plecs reguladors del contracte s’hi establia la programació de la sorra rentada 
durant la seva vigència, amb el següent desglossament:

 ANY 2019 (Actuacions en centres escolars):
a) Una primera, de 50Tn, durant la primera quinzena del mes de setembre.
b) Una segona, de 50Tn, durant el mes de novembre.

 ANY 2020 (Actuacions en centres escolars i en àrees infantils):
c) Una tercera, de 50Tn, durant el mes de gener.
d) Una quarta, de 50Tn, durant el mes d’abril.
e) Una cinquena, de 50Tn, durant la primera quinzena del mes de setembre.
f) i una sisena, de 50Tn, durant la segona quinzena del mes de novembre i primera 
setmana del mes desembre.

 ANY 2021 (Actuacions en centres escolars i en àrees infantils):
g) Una setena, de 50Tn, durant el mes de gener.
h) Una vuitena, de 50Tn, durant el mes d’abril.
i) Una novena, de 50Tn, durant la primera quinzena del mes de setembre;
j) i una desena, de 50Tn, abans de finalitzar el contracte i en qualsevol cas durant 
la segona quinzena del mes de novembre i primera setmana del mes desembre.

Actualment, només s’han realitzat 4 de les 10 aportacions previstes, totes les de l’any 
2019 i dues de l’any 2020. La cinquena aportació de sorra rentada s’havia d’haver 
realitzat la primera quinzena del mes de setembre de 2020, però no ha estat necessari 
efectuar-la perquè els sorrals de les escoles i de les àrees infantils es troben plenes de 
sorra i no requereixen de nous subministraments, com a conseqüència d’haver estat 
tancats durant la major part de l’any 2020 amb motiu de la pandèmia del Covid19, 
motiu pel qual tampoc s’ha pogut executar part del contracte adjudicat.

Per tot l’exposat, el tècnic responsable del contracte proposa, en informes que consten 
a l’expedient, una nova programació de les aportacions pendents en contracte:
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 Any 2021:
5a aportació, de 50 Tn, durant el mes de gener de 2021.
6a aportació, de 50 Tn, durant la primera quinzena del mes de setembre de 2021.

 Any 2022:
7a aportació, de 50 Tn, durant el mes de gener de 2022.
8a aportació, de 50 Tn, durant la primera quinzena del mes de setembre de 2022.

 Any 2023:
9a aportació, de 50 Tn, durant el mes de gener de 2023.
10a aportació, de 50 Tn, durant la primera quinzena del mes de setembre de 2023.

Tal i com se’n desprèn dels informes tècnics, la nova programació no comporta variació 
en l’import adjudicat, però sí implica una nova durada del contracte, ampliant-la en 
dos anys més, en adaptació de la normativa sanitària i aplicació de les restriccions per 
Covid19. En aquest sentit procedeix una modificació del contracte per ampliar-ne la 
durada establerta a la clàusula I.5. del PCAP, en dos anys més, fins el 31 de desembre 
de 2023, resultant una durada total de 4 anys i 4 mesos.

L’article 29 de la LCSP estableix la durada màxima dels contractes de subministrament 
de prestació successiva en cinc anys, incloent-hi les possibles pròrrogues. La clàusula 
VII.2 del Plec de clàusules administratives particulars del contracte, determina que 
podrà ser modificat només per raons d’interès públic segons el que preveu l’article 205 
de la LCSP, normativa vigent en el moment de l’adjudicació del contracte.

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 
205.2.b), en no alterar les condicions essencials del contracte ni variar-ne l’import.

L’empresa adjudicatària ha donat conformitat a la modificació proposada amb la 
signatura de l’informe emès pel responsable del contracte en data 12 de novembre.

La modificació proposada comporta el reajustament de les anualitats i la despesa 
disposada en el resolent quart de l’acord d’adjudicació, per adaptar-la a la nova 
programació de subministrament que ha motivat la modificació de contracte.

Tot i que l’article 99.3 de la LCSP 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, no procedeix la seva aplicació en el cas que ens ocupa per 
no comportar cap variació en l’import adjudicat. 

Per tot l’exposat, les regidories de les Àrees de Via Pública i Educació proposen a la 
Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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PRIMER. Aprovar la modificació del contracte de subministrament i estesa de sorra 
rentada a les àrees infantils i escoles de primària del municipi, adjudicat a l’empresa 
Unión de excavaciones y transportes Corbera de Llobregat, SL amb CIF BXXXXX949, 
per import màxim de 24.148,00 €, 21% d’IVA exclòs, en els termes establerts en la 
part expositiva, i de conformitat amb els informes del responsable del contracte que 
formen part de l’expedient, sense que comporti cap variació en l’import adjudicat. 

SEGON. Ampliar la durada total del contracte en 2 anys més, fixant-la en un total de 
4 anys i 4 mesos, amb efectes 1 de gener de 2022.

TERCER. Anular la disposició de la despesa aprovada en el resolent quart de l’acord 
d’adjudicació, per import total de 11.687,70€, que inclou l’IVA, amb el següent 
desglossament:

  Exercici 2020:
Aplicació pressupostària 11.171.21000.............. 2.921,94€  
Aplicació pressupostària 02.323.21000.............. 2.921,95€  

 Exercici 2021:
Aplicació pressupostària 11.171.21000.............. 2.921,90€  
Aplicació pressupostària 02.323.21000.............. 2.921,91€  

QUART. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total 
màxim de 11.687,70€ (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que 
es consigni en els pressupostos dels exercicis 2022 i 2023, amb el següent 
desglossament:
 

 Exercici 2022:
Aplicació pressupostària 11.171.21000.............. 2.921,94€  
Aplicació pressupostària 02.323.21000.............. 2.921,94€  

 Exercici 2023:
Aplicació pressupostària 11.171.21000.............. 2.921,90€
Aplicació pressupostària 02.323.21000.............. 2.921,91€

CINQUÈ. Formalitzar l’addenda del contracte mitjançant la signatura d'acceptació per 
part del contractista Unión de excavaciones y transportes Corbera de Llobregat, SL 
amb CIF BXXXXX949 de la resolució de modificació, que haurà d'efectuar-se no més 
tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’acord 
i amb certificat digital. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà 
amb la presentació de la mateixa en la seu electrònica de l’Ajuntament.

SISÈ. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta, una 
vegada presentada les corresponents factures per subministraments efectivament 
realitzats i executats, i siguin degudament conformada pels departaments 
corresponents. En aquest sentit, és requisit obligatori per poder atendre la factura, 
indicar-hi el següent:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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   CODI CENTRE GESTOR: Codi que identifica qui va fer l'encàrrec i a qui va 

adreçada la factura. 
   NUMERO D'OPERACIÓ COMPTABLE (AD, D) que autoritza la factura.

 
Aquestes dades consten en el document AD annex que es farà arribar junt amb la 
notificació del present acord. En cas que les factures no indiquin les dades obligatòries 
requerides, serà retornada.

SETÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, i publicar-lo en el  perfil 
del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

ASSUMPTES URGENTS

Fora de l’ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció 
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat, en tot cas, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació els punts següents que 
resulten aprovats amb el mateix quòrum.

CULTURA

Urgència I. Aprovació concessió subvenció 2020 entre l’Ajuntament i l’entitat 
La Colla de Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat.

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 
33.334.48905, una a favor de l’entitat La Colla de Gegants i Grallers de Corbera de 
Llobregat, per import màxim de 3.500€, 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.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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L’entitat La Colla de Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat amb CIF:GXXXXX063, 
per SOL_ENTRA_2020_11260, de data  12 de novembre, ha presentat la sol·licitud de 
subvenció de 3.500€,  consignada nominativament al pressupost per a l’exercici 2020, 
així com la documentació de la justificació corresponent. 

L’Àrea de Cultura en referència a la documentació de justificació presentada juntament 
a la sol·licitud de subvenció, ha emès, en data 28 de desembre de 2020, un informe 
de conformitat a la documentació administrativa aportada per l'entitat La Colla de 
Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat, especificant però, que l’import màxim que 
s’aporta per justificar l’aplicació de la subvenció que es refereix a les activitats 
realitzades l’exercici 2019, ascendeix a un total de 2.245,48€, quantitat inferior a la 
sol·licitada per l’entitat que és de 3.500€.

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:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’entitat La 
Colla de Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat, per al foment de la promoció i 
difusió de les activitats culturals a Corbera i de la participació i l’associacionisme durant 
l’any 2019.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de La 
Colla de Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat, amb CIF:GXXXXX063, per import 
de 2.245,48€ destinada al finançament de les activitats culturals realitzades per 
aquesta entitat, durant l’any 2019.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat La Colla de Gegants i Grallers de 
Corbera de Llobregat, amb CIF:GXXXXX063, per import de 2.245,48€, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 33.334.48905 del vigent pressupost municipal.

QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat La Colla de Gegants 
i Grallers de Corbera de Llobregat, amb CIF: GXXXXX063, per import de 2.245,48€, 
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 La Colla de Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat, amb CIF:GXXXXX063, 
per import de 2.245,48€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48905 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 del conveni.

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

SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Urgència II. Aprovació concessió subvenció 2020 entre l’Ajuntament i  
l’entitat La Penya del Corb. 

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 
33.334.48904, una a favor de l’entitat la Penya del Corb, per import de 18.000€ per 
al foment de  les tradicions, amb les actuacions en espectacles amb foc i participació 
en actes populars de la actuació.

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 La Penya del Corb amb CIF: G61050506, per SOL_ENTRA_2020_9372, de 
data 27 de setembre, ha presentat la sol·licitud de subvenció de 18.000€,  consignada 
nominativament al pressupost per a l’exercici 2020, en concepte de bestreta.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Cultura i Finances, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’entitat la 
Penya del Corb, per  tal de fomentar la realització de les activitats culturals a Corbera 
durant l’any 2020.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l'entitat Penya del Corb, amb CIF: GXXXXX506, per import de 18.000€, destinada a 
finançar a programació d’aquesta entitat, corresponent a les activitats de l’entitat 
realitzades durant l’any 2020.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat la Penya del Corb amb CIF: 
GXXXXX506, per import de 18.000€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33.334.48904 del vigent pressupost municipal.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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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 Penya del Corb, amb CIF: GXXXXX506, per 
import de 18.000€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48904 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 aquest acord als interessats als efectes escaients.
   
  
SECRETARIA

Urgència III. Aprovació addenda conveni Enfeina't 2019

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 11 de maig, es va aprovar el 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Enfeina’t 2019. 

El punt sisè del conveni regula les “Obligacions i compromisos econòmics”, i estableix 
que les relacions entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments s‘establiran en un conveni 
diferent o, en qualsevol cas, com addenda.

Atesa la no subscripció per part de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat al Conveni 
Marc en l’àmbit del desenvolupament econòmic i la reactivació per l’anualitat 2020, es 
fa necessari articular l’addenda al conveni de col·laboració en el marc del programa 
Enfeina’t 2019.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 338/220 de 3 
de desembre ha aprovat l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat respecte a la 
prestació dels serveis comarcals en el marc del projecte Enfeinat 2019.

D'acord amb la clàusula quinzena l’ajuntament de Corbera de Llobregat com a 
contraprestació econòmica per la realització dels serveis que farà el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat haurà d’abonar la quantitat de 4.123,15 €. Aquest import contempla 
les indemnitzacions per finalització de contracte de les persones contractades en el 
projecte, la formació en prevenció de riscos laborals, les revisions mèdiques, les visites 
tècniques de coordinació de la prevenció de riscos laborals i la gestió i coordinació que 
realitza el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la prestació dels serveis 
sol·licitats.

Per tot això, la Regidoria de l’Àrea d’Ocupació proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents:

ACORDS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat respecte a la prestació dels 
serveis comarcals en el marc del projecte Enfeina’t 2019. 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 4.123,15 € al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat amb CIF PXXXXX11H amb càrrec a l'aplicació pressupostària 22.241.46501 
del vigent pressupost municipal per a la prestació dels serveis sol·licitats que 
contempla les indemnitzacions per finalització de contracte de les persones 
contractades en el projecte, la formació en prevenció de riscos laborals, les revisions 
mèdiques, les visites tècniques de coordinació de la prevenció de riscos laborals i la 
gestió i coordinació que realitza el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

TERCER. Reconèixer l’obligació del pagament de 4.123,15 € al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat amb CIF PXXXXX11H amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
22.241.46501 del vigent pressupost municipal.

QUART. Notificar el present acord d’aprovació al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
   

Urgència IV. Aprovació addenda conveni Programa Treball i Formació 2019

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 11 de maig, es va aprovar el 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa Treball i Formació 2019. 

El punt 4 del conveni regula les “Obligacions i compromisos econòmics”, i estableix 
que les relacions entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments s‘establiran en un conveni 
diferent o, en qualsevol cas, com addenda.

Atesa la no subscripció per part de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat al Conveni 
Marc en l’àmbit del desenvolupament econòmic i la reactivació per l’anualitat 2020, es 
fa necessari articular addenda al conveni de col·laboració en el marc del programa 
Treball i Formació 2019.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 337/220 de 3 
de desembre ha aprovat l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat respecte a la 
prestació dels serveis comarcals en el marc del programa Treball i Formació 2019.

D'acord amb la clàusula quinzena l’ajuntament de Corbera de Llobregat com a 
contraprestació econòmica per la realització dels serveis que farà el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat haurà d’abonar la quantitat de 2.535,00 €. Aquest import contempla 
les indemnitzacions per finalització de contracte de les persones contractades en el 
projecte, la formació en prevenció de riscos laborals, les revisions mèdiques, les visites 
tècniques de coordinació de la prevenció de riscos laborals i la gestió i coordinació que 
realitza el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la prestació dels serveis 
sol·licitats.

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

Codi Segur de Validació 096affb6017d422c8f12f6d0ef185fd7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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ajuntament@corberadellobregat.cat

 

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’àrea d’Ocupació proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la present addenda al conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat respecte a la 
prestació dels serveis comarcals en el marc del projecte Treball i Formació 2019 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 2.535,-€ al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat amb CIF PXXXXX11H amb càrrec a l'aplicació pressupostària 22.241.46500 
del vigent pressupost municipal per a la prestació dels serveis sol·licitats que 
contempla les indemnitzacions per finalització de contracte de les persones 
contractades en el projecte, la formació en prevenció de riscos laborals, les revisions 
mèdiques, les visites tècniques de coordinació de la prevenció de riscos laborals i la 
gestió i coordinació que realitza el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

TERCER. Reconèixer l’obligació del pagament de 2.535,00 € al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat amb CIF PXXXXX11H amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
22.241.46500 del vigent pressupost municipal.

QUART. Notificar el present acord d’aprovació al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

 
9. 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 11:00 
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 096affb6017d422c8f12f6d0ef185fd7001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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