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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 29 de maig de 2019 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 22 DE MAIG DE 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:00 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.

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

- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
- Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
- Pol Ejarque i Cortés, tercer tinent d’alcaldessa
- Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
- Miracle Guerra i Sala, regidora

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
- Jordina Ribó Garriga, regidora

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

1.Aprovació acta sessió anterior.

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

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

2. Acceptació fons de prestació "Els serveis locals d'ocupació que utilitzen 
amb plataforma telemàtica Xaloc" 2019

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 28 de febrer de 2019 va 
adoptar un acord de concessió del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc” en el marc 
del Catàleg de serveis 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per un 
import total de 12.617,16,-€ amb codi XGL 19/Y/265226.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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De conformitat amb l'apartat quart de la part dispositiva de l’acord de concessió, cal 
acceptar expressament l'ajut concedit.

Per això la Regidoria de Desenvolupament Econòmic proposa la Junta de Govern Local 
que acordi:

ÚNIC.- Acceptar l'ajut concedit per la Diputació de Barcelona, consistent en el fons de 
prestació “Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc” en 
el marc del Catàleg de serveis 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per 
un import total de 12.617,16,-€ amb codi XGL 19/Y/265226, en els termes de la 
concessió i les condicions per a la seva execució, tal com es recullen en l’acord de 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 28/02/2019 notificat a aquest 
ens.

3. Acceptació ajut Programa complementari millora ocupabilitat 2019 (2a 
edició)

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 29 de novembre de 2018 va 
aprovar el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb l’objecte de millorar les oportunitats 
de les persones aturades i a incentivar la generació d’ocupació, de manera que s’ha 
vingut contribuint, mitjançant la concessió de suports econòmics als ens locals, a 
pal·liar les situacions de necessitat i les problemàtiques diverses generades per la 
manca d’ocupació i la situació de vulnerabilitat social i econòmica d’un nombre elevat 
de persones i famílies.  

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 11 d’abril de 2019 va aprovar 
el Programa complementari de millora d’ocupabilitat 2019 (2a edició) en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per un import total de 64.210,38,-€ amb 
codi XGL 19/X/272753. 

Aquesta segona edició té com a objectiu afavorir la inserció sociolaboral de les 
persones en situació de risc d’exclusió social i, a la vegada, impulsar una visió 
estratègica territorial de creixement econòmic que possibiliti a les persones aturades 
trobar i mantenir una feina. Per tant, es dona suport als plans d’ocupació “pal·liatius”, 
orientats a la creació directa d’ocupació per part dels ens locals, i s’afavoreix l’impuls 
i el desplegament de mesures preventives, a mig i llarg termini, de qualificació 
professional. 

De conformitat amb l'apartat quart de la part dispositiva de l’acord de concessió, cal 
acceptar expressament l'ajut concedit.

La Regidoria de Desenvolupament Econòmic a la Junta de Govern Local que acordi  

PRIMER. Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona del Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició), en el marc del Pla “Xarxa 
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de governs Locals 2016-2019” amb un import de 64.210,38,-€, així com també, 
s’accepten els termes que en regiran la seva concessió i les condicions per a la seva 
execució.

SEGON. Sol·licitar un avançament del 75% de l’import atorgat, això és 48.157,78,-€ 
per a la línia de suport a la millora de l’ocupabilitat, en els termes de l’acord primer, 
article 26, de la resolució de la Diputació de Barcelona.

TERCER. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

CONTRACTACIÓ

4. Adjudicació del contracte de serveis per a la gestió i execució del casal 
d'estiu 2019

En data 25 de març de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del servei per a la gestió i execució del 
Casal d’estiu municipal per a l’any 2019, i es va convocar la licitació pel procediment 
obert simplificat amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import 
màxim de contracte de //64.984,03.-// €, 10% d’IVA exclòs, amb aplicació dels 
imports resultants per a cada servei del casal, i una durada d’un any, sense pròrroga, 
coincidint amb la temporada d’estiu de l’any 2019.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 27 de març de 2019, amb un període de quinze (15) dies naturals per a 
presentar ofertes a comptar de l’endemà de la publicació en el perfil del contractant, 
essent l’últim dia l’11 d’abril de 2019 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, 7 
d’aventura  SL, amb CIF B65392615, i registre d’entrada 2019/3857, i Prat actiu SL 
amb CIF B67067389 i registre d’entrada 2019/3855.

En dates 15 i 29 d’abril de 2019 es va reunir la Mesa de Contractació a l’objecte de 
procedir a l’obertura dels sobres A, B i C de les dues ofertes presentades, essent només 
acceptada la presentada per Prat actiu SL, pels motius que consten en l’acta d’obertura 
del sobre A emesa en data 15 d’abril de 2019.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació en data 2 de maig de 2019 amb 
el resultat que consta en l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el 
perfil del contractant, es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Prat 
actiu SL, amb CIF B67067389, en haver obtingut la màxima puntuació amb 69,50 
punts, tenir justificades la seva capacitat d’obrar i contractar amb l’Administració així 
com la solvència tècnica i econòmica, i haver ofert un import per la quota de Casal de 
24 €/setmana, 10% d’IVA exclòs. 

Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/885, de 3 de maig, es va requerir l’empresa Prat actiu 
SL, amb CIF B67067389, per a què en el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar de 
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l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança definitiva del 5% de 
l’import màxim del contracte i presentés compromís per escrit de complir tots els 
termes i condicions indicats en el Plec de condicions tècniques, atès que en molts 
elements de la seva oferta no es fa esment a molts dels aspectes obligatoris consignats 
en el Plec, tal i com es va establir en l’acta del sobre C. Els condicionants requerits en 
el Decret d’Alcaldia núm. 2019/885, de 3 de maig, han estat complerts correctament 
en haver estat realitzat ingrés i presentat compromís en data 8 de maig de 2019.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits 
en el Decret d’Alcaldia núm. 2019/885, de 8 de maig, aquesta Regidoria proposa a la 
Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis per a la gestió i execució de casal d’estiu 
municipal 2019, dirigit a infants i joves de 3 a 16 anys a Corbera de Llobregat, a 
l’empresa Prat actiu SL, amb CIF B67067389 per import màxim del contracte de 
64.984,03 €, 10% d’IVA exclòs, per a l’execució total del contracte, amb subjecció al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec 
de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques 
incloses a la seva proposició.

SEGON. Determinar que l’import màxim del contracte adjudicat inclou l’aportació 
municipal consignada, i que els imports setmanals per a cada servei seran els 
següents:

Casal d’Infants i Casal de Joves:   24,00 €/setmana  (10% IVA exclòs)
Menjador:          34,00 €/setmana  (10% IVA exclòs)
Acollida:            9,00 €/setmana  (10% IVA exclòs)
 
TERCER. Establir que la durada del contracte serà d’un any, comptat a partir de la 
data d’adjudicació, sense possibilitat de pròrroga. L’execució del contracte coincidirà 
amb la temporada d’estiu de l’any 2019.

QUART. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta 
d’empreses licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el  
perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

CINQUÈ. Disposar la despesa que inclou l’IVA per import total màxim del contracte 
de 30.000,00 euros, corresponents a l’aportació municipal, que es farà efectiva amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 31.324.47900 del pressupost municipal vigent.

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

El manteniment, inspecció i neteja de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials 
que integren la xarxa pública de sanejament en baixa del municipi de Corbera de 
Llobregat està adjudicat a dues empreses especialitzades respectivament. Ambdós 
contractes finalitzen el proper 31 de juliol i és necessari iniciar una nova contractació 
del servei que englobi totes les prestacions i que pugui ser executada per part d’una/es 
empresa/es igualment d’especialitzada/es.

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats 
favorablement, quedant incorporats a l’expedient. 

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la Junta de Govern 
Local que, com a òrgan de contractació, adopti els següents

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació de serveis per a la neteja, inspecció 
i manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa 
pública de sanejament en baixa, mitjançant el procediment obert, i aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques que, juntament 
amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan 
aquesta contractació. L’import de licitació total s’estableix en un màxim de 
//185.090,98.-// €, 10% d’IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte, 
comptats a partir de la data que s’estableixi en l’acord d’adjudicació, amb el següent 
desglòs per lots, poden optar els licitadors a un lot o a tots ells:

a) Lot núm. 1: Servei de neteja i manteniment de les infraestructures d’aigües 
residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic del municipi de 
Corbera de Llobregat.

Pressupost de licitació: 77.272,73 €/any, 10% IVA exclòs
Format per les prestacions S1, S2 i S3:

S1: Manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que 
integren la xarxa de sanejament públic del municipi de Corbera de Llobregat.
S2: Serveis de suport a l’àrea de serveis públics i emergències (hores extres).
S3: Obres derivades del servei

b) Lot núm. 2: Prestació del servei de cubes i inspecció de les infraestructures 
d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic 
municipal de Corbera de Llobregat. Aquestes actuacions es realitzaran amb 
camió mixt d'aspiració-impulsió i equips de càmera de CCTV.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Pressupost de licitació: 15.272,76 €/any, 10% IVA exclòs

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 d’agost de 2019.

SEGON. Convocar el procediment obert publicant l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals per a presentar les proposicions, 
a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. La presentació de les 
proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre Digital disponible en el 
perfil del contractant municipal.

TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual que inclou l’IVA, per import total 
màxim del contracte de 203.600,07 euros, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 13.160.22799 de l’estat de despeses del vigent pressupost 
municipal, subordinat al crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys 2020 i 
2021 atenent el següent desglòs que inclou l’IVA:

Lot 1 ................ 13.160.22799  ................... 170.000,00 €

 Exercici 2019: 35.416,65 €
 Exercici 2020: 85.000,00  €
 Exercici 2021: 49.583,35  €

Lot 2 ................ 13.160.22799  .................... 33.600,07 €

 Exercici 2019: 7.000,01 €
 Exercici 2020: 16.800,04 €
 Exercici 2021: 9.800,02 €

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

6. Incoació contracte serveis realització estudi valoració llocs treball

Atesa la necessitat de disposar dels recursos i instruments de gestió de recursos 
humans que permetin desenvolupar una estratègia clara, coneguda i transparent  amb 
la finalitat de que l’Ajuntament es dirigeixi a la millora contínua i a l’increment de la 
qualitat dels serveis que la ciutadania rep a través d’una política de recursos humans 
dirigida als equips i a les persones que hi treballen per garantir la satisfacció de la 
plantilla i de la ciutadania, es fa necessària la contractació d’una empresa 
especialitzada que pugui dur a terme amb garanties l’elaboració d’un estudi amb la 
valoració dels llocs de treball dels empleats municipals.

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats 
favorablement, quedant incorporats a l’expedient. 
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Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Règim Interior proposa a la Junta de Govern 
Local que, com a òrgan de contractació, adopti els següents

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació de serveis per a la realització d’un 
estudi que conclogui amb la Relació de Llocs de Treball (RLT), consistent en l’anàlisi, 
definició i disseny de les fitxes descriptives dels llocs de treball, la seva valoració, que 
ha de donar resposta a les noves necessitats organitzatives i a l’adequació de 
l’estructura retributiva i de Recursos Humans que s’estableixen en les normes 
reguladores de la funció pública, mitjançant el procediment obert, i aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que, 
juntament amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, 
regularan aquesta contractació. L’import de licitació total s’estableix en un màxim de 
//16.528,93.-// €, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada del contracte, 
comptats a partir de la data que s’estableixi en l’acord d’adjudicació.

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 d’agost de 2019.

SEGON. Convocar el procediment obert publicant l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals per a presentar les proposicions, 
a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. La presentació de les 
proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre Digital disponible en el 
perfil del contractant municipal.

TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual que inclou l’IVA, per import total 
de 20.000,00 €, que es  finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
02.920.22706 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, subordinat al 
crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2020, atenent el següent desglòs:

 Exercici 2019: 6.000 € corresponents al 30% del preu d’adjudicació, un 
cop lliurat formalment l’estudi organitzatiu.

 Exercici 2020: 14.000 € corresponents al 70% del preu d’adjudicació, un 
cop efectuada la recepció definitiva amb informe favorable de la 
responsable del contracte.

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

7. Incoació contracte obres millora hidràulica 4 passos Riera Corbera

És voluntat de l’Ajuntament realitzar les obres necessàries per millorar el drenatge de 
quatre vials que passen per sobre la riera de Corbera, (Can Margarit, Can Canonge, 
Can Palet i Can Rigol), mitjançant la col·locació d’una o vàries canonades circulars de 
diferents diàmetres.  

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En aquest sentit l’Ajuntament va contractar una empresa perquè redactés el document 
tècnic que definís la solució constructiva idònia pels passos de Riera de Can Margarit, 
Can Canonge, Can Palet i el Camí de Can Rigol. Aquest document amb la denominació 
“Estudi per a l’execució de la modificació de passos de vials sobre la Riera de Corbera 
a les zones de Can Margarit, Can Canonge, Can Palet i Camí de Can Rigol. Memòria de 
millora hidràulica”, presentat en data 7 de febrer de 2019 i registre d’entrada 
2019/1388, té un import d’execució de 455.196,50, 21% d’IVA exclòs (550.787,77 
IVA inclòs) i un termini d’execució de 5,5 mesos en cas de solapacions d’actuacions, i 
ha estat aprovat inicialment en data 29 d’abril de 2019, trobant-se en fase d’exposició 
pública.

En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el projecte aprovat 
inicialment, 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, junt amb el projecte aprovat han de regular aquest contracte, i que ha estat 
informat favorablement per la Secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats 
a l’expedient.

Per tot l’exposat, la Regidoria de Serveis Públics proposa a la Junta de Govern local, 
com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació de l’execució de les obres per a la 
millora hidràulica de passos de vials sobre la Riera de Corbera a les zones de Can 
Margarit, Can Canonge, Can Palet i Camí de Can Rigol, mitjançant el procediment obert 
simplificat, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament 
amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament i el projecte 
aprovat inicialment regularan aquesta contractació. L’import de licitació total 
s’estableix en un màxim de //455.196,50.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un termini 
d’execució  màxim de 5,5mesos, establint com a data d’inici màxim l’1 d’agost de 
2019, tot i que l’adjudicació del contracte i inici de les obres resta condicionada a 
l’aprovació definitiva del projecte que es troba en fase d’aprovació inicial i exposició 
pública.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat publicant l’anunci de licitació en el 
perfil del contractant, atorgant un termini de 20 dies naturals per a presentar les 
proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. La presentació 
de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre Digital disponible 
en el perfil del contractant municipal. 

TERCER. Autoritzar la despesa per import total màxim del contracte de 455.196,50 
(IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
13.1532.61900 del pressupost municipal vigent.

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

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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8. Aprovació definitiva del document tècnic "Projecte per a la renovació 
integral del clavegueram del carrer de la Miranda"

 
En data 15 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 
document tècnic “Projecte per a la renovació integral del clavegueram del carrer de la 
Miranda”, amb un pressupost d’execució total de 43.262,33€ (IVA inclòs), i un termini 
d’execució de 6 setmanes. 

El projecte es va sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies hàbils mitjançant 
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 24 d’abril de 2019 
amb codi CVE 2019014560, en el web municipal i en el tauler d’edictes electrònic de 
la Corporació entre els dies 24 d’abril i 15 de maig de 2019. Un cop finalitzat el termini 
i consultades les dades el Registre de l’Ajuntament, no consten presentades 
al·legacions al respecte. 

La competència per a l’aprovació d’aquest projectes 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 això, 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

PRIMER. Aprovar definitivament el document tècnic “Projecte per a la renovació 
integral del clavegueram del carrer de la Miranda”, amb un pressupost d’execució total 
de 43.262,33€ (IVA inclòs), i un termini d’execució de 6 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. 

9. Incoació del contracte de subministrament amb estesa de sorra rentada a 
les àrees infantils i escoles del municipi.

Des de les Àrees de Via Pública i Ensenyament es desitja cobrir la necessitat de 
subministrar sorra rentada sense partícules argilosos i de granulometria entre 1mm i 
3 mm per a una posterior estesa en els sorrals existents al municipi (àrees infantils i 
escoles). El total del material a subministrar és de 500Tn en tres anys, (100Tm l’any 
2019 i 200 Tm els anys 2020-2021)i el termini de finalització serà el 31 de desembre 
de 2021, en funció de la data d’inici del contracte prevista per l’1 de setembre de 2019, 
i la durada del mateix.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informat 
per la Secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.

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

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament i estesa de sorra 
rentada a les àrees infantils i escoles de primària del municipi, mitjançant el 
procediment obert simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules administratives 
particulars i Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules 
administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. 
L’import de licitació s’estableix en 28.410,00 €, 21% d’IVA exclòs, per als 2 anys i 4 
mesos de durada del contracte, sense possibilitat de pròrroga.

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 de setembre de 2019.

SEGON. 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.

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 34.376,10€ (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 2020 i 2021, amb el següent desglòs:
 

 Exercici 2019:
Aplicació pressupostària 31.323.21000.............. 6.875,22 €  

 Exercici 2020:
Aplicació pressupostària 11.171.21000.............. 6.875,22 €  
Aplicació pressupostària 31.323.21000.............. 6.875,22 €  

 Exercici 2021:
Aplicació pressupostària 11.171.21000.............. 6.875,22 €  
Aplicació pressupostària 31.323.21000.............. 6.875,22 €  

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

ENSENYAMENT

10. Aprovació Conveni amb AFA El Mirador per l'auxiliar de Conversa 

L’Escola Puig d’Agulles ha vingut comptant amb un servei d’auxiliars de conversa en 
llengua anglesa a l’aula, amb la col·laboració de l’AFA El Mirador. Aquest servei s’ha 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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vist interromput a instàncies de la Inspecció de zona en compliment de la normativa 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 

L’AFA El Mirador va sol·licitar la col·laboració de l’Ajuntament per poder seguir oferint 
aquest servei a l’alumnat de l’Escola. 

L’Ajuntament, en conversa amb la Inspecció de zona, va establir un mecanisme 
consistent en la signatura d’un Conveni de col·laboració dintre el propi Ajuntament i 
els serveis territorials d’Ensenyament, segons el qual l’Ajuntament es responsabilitza 
i supervisa en tot moment que el projecte compleixi els mínims de qualitat exigits.

L’Ajuntament, per deixar constància que no serà qui contractarà el personal, i que, per 
tant, no suposarà una despesa directa però si que actuarà com a garant de la qualitat 
del projecte i de l’acompliment de la normativa en la matèria, insta l’AFA El Mirador 
ha signar un Conveni de col·laboració dintre ambdues parts per regular l’organització, 
la posada en funcionament i la supervisió del projecte d’auxiliars de conversa en 
llengua anglesa.

El 14 de maig de 2019 el tècnic municipal d’Ensenyament ha emès un informe relatiu 
a aquesta qüestió.

La Regidoria de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local l'adopció 
dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el Conveni regulador entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i 
l’AFA El Mirador, per regular l’organització, la posada en funcionament i la supervisió 
del projecte d’auxiliars de conversa en llengua anglesa a l’Escola Puig d’Agulles.

SEGON.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o, si és el seu cas, qui la substitueixi, 
per tal que pugui materialitzar  la signatura del conveni abans esmentat.

TERCER.- Notificar el present acord a l’AFA El Mirador perquè en tingui coneixement 
i als efectes oportuns, tot instant-la a la seva signatura.

CULTURA

11. Aprovació atorgament subvenció i minuta conveni regulador amb La 
Penya del Corb 2019

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 2019 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).

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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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 una a favor de l’entitat la Penya 
del Corb, per import de 23.500€ 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: G-61050506, per SOL_ENTRA_2019_4812, de 
data 13 de maig, ha posat en coneixement d’aquesta Regidoria que no podrà fer front 
a les despeses totals dels proveïdors que es generaran amb la preparació dels 
espectacles de foc amb motiu de la Festa Major de Santa Magdalena que es celebrarà 
a mitjans del mes de juliol de 2019, i sol·licita a l’Ajuntament l’avançament del 
pagament de la totalitat de l’import aprovat com a subvenció per concessió directa, és 
a dir, els 23.500€, en concepte de bestreta.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l'entitat Penya 
del Corb, per import de 23.500€, destinada a finançar les activitats de l’entitat 
realitzades durant l’any 2019. 

SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat la Penya del Corb, per al foment de  les 
tradicions, amb les actuacions en espectacles amb foc i participació en actes populars 
de la actuació.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat la Penya del Corb amb NIF: G-
61050506, per import de 23.500€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33.334.48904 del vigent pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació del 100% de la subvenció atorgada per a l’any 2019, i 
procedir al pagament de l’import de 23.500€, en concepte de bestreta, d’acord amb 
les condicions establertes en la clàusula tercera del conveni, atès que es considera 
d’interès públic i imprescindible la realització de l’activitat tradicional dels espectacles 
de foc amb motiu de la Festa Major de Santa Magdalena, i el pagament de les despeses 
totals dels proveïdors.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa o persona qui delegui, per signar aquest conveni.

SISÈ. Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients.

COOPERACIÓ

12. Proposta aprovació full compromís projecte 3215

El passat 28 de setembre un conjunt de terratrèmols va sacsejar la regió de Donggala, 
província de Sulawesi Central, a Indonèsia, amb una magnitud que va arribar a 7,4 
graus, tot generant una situació de devastació. 

Almenys 1.234 persones han mort pels terratrèmols i el posterior tsunami que van 
afectar divendres zones costaneres de l’illa d’indonèsia de Cèlebes, segons un nou 
balanç confirmat per l’Agència Nacional de Gestió de Desastres (BNPB). Els serveis 
d’emergència continuen buscant víctimes i la previsió és que el nombre continuï 
augmentant. 

Quatre dies després, encara no s’ha pogut contactar amb zones remotes, els 
medicaments s’estan esgotant i els equips de socors estan lluitant amb dificultats per 
la manca d’equipament pesat per poder arribar a les víctimes. 

Al Jazeera informa de les accions de rescat per salvar les persones que encara estan 
atrapades sota les runes. Les autoritats, que estan lluitant per fer front al desastre, 
han demanat ajuda internacional. Així, el president, Joko Widodo, ha autoritzat 
l’entrada de l’ajut internacional per fer front al desastre amb respostes coordinades i 
alineades per salvar el màxim de vides. 

Juntament amb el rescat de les víctimes dels primers dies i amb l’atenció de les 
necessitats immediates de supervivència, cal preveure la reconstrucció de les 
infraestructures i dels equipaments bàsics, pal·liar els dèficits per manca d’aigua 
potable i d’aliments bàsics, així com impulsar el futur desenvolupament de la regió. 

El terratrèmol i el tsunami han afectat principalment la zona costanera de l’illa de 
Cèlebes, tot causant la destrucció no únicament d’infraestructures essencials, de 
capacitat administrativa i serveis bàsics, sinó també de mitjans de subsistència 
fonamentals. 

És per això que des del Fons Català, en la línia d’impulsar el treball de recuperació 
amb enfocament territorial, es canalitzarà el suport a la regió a través de les 
organitzacions humanitàries que estan treballant a la zona afectada, mitjançant 
respostes d’acció humanitària i de reconstrucció postemergència destinades a la 
població afectada pel terratrèmol i els tsunamis que han assolat Indonèsia. 

Així, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a 
sumar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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La Regidoria de l’Àrea de Cooperació proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:

PRIMER. Aprovar el full de compromís del projecte 3215. RESPOSTA D’EMERGÈNCIA 
ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL I DEL TSUNAMI A INDONÈSIA, amb una aportació 
al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per import de 2.500€.

SEGON. Aprovar la retenció de crèdit per l’aportació al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament un import de 2.500,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
231.48901 del vigent pressupost municipal. 

TERCER. Donar trasllat d’aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament pel seu coneixement i efectes. 

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

13. Conveni CORDIBAIX 2019

En data 9 d’abril de 2019 la Federació de Persones amb Discapacitat del Baix Llobregat 
(CORDIBAIX) ha presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les activitats que 
desenvolupa. Aporta, també, programa suport i assessorament integral 2019, 
pressupost, declaracions responsables i acreditacions d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries.

D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, reconeix i valora el treball que 
realitza aquesta entitat en el nostre municipi, per la qual cosa considera convenient 
per a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una 
subvenció directa que permeti a la Federació disposar tant de les instal·lacions com 
dels mitjans necessaris per a la realització d’activitats d’acció social, com servei de 
suport i assessorament integral a entitats, fundacions, centres, etc., serveis de suport 
i assessorament integral a persones amb discapacitat, així com els seus familiars i 
dinamització d’entitats de la comarca (potenciar el teixit associatiu).

A tal efecte, està prevista una consignació nominativa en el Pressupost general 2019 
per a l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat.

D’acord amb la clàusula 10a de l’Ordenança general de subvencions, que estableix que 
la concessió directa normalment es formalitzarà en un conveni, s’ha redactat el 
corresponent conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i CORDIBAIX per tal de 
fomentar la realització de les activitats d’acció social i en regula les condicions.

Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’Alcaldia en Decret 757/2018, de 3 de maig.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a CORDIBAIX 
(NIF G58650961), per import de 620 € destinada a finançar la realització d’activitats 
d’acció social al municipi, durant l’any 2019

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i CORDIBAIX, per fomentar la realització 
d’activitats d’acció social, segons el text que queda incorporat a l’expedient.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’entitat CORDIBAIX, amb NIF        
G58650961, per import de 620€ amb càrrec a l’aplicació 30.231.48901  del vigent 
pressupost municipal.

QUART. Facultar l’alcalde/ssa per a la signatura del conveni.

CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.

14. Conveni ACOSU 2019

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari regular mitjançant un 
conveni de col·laboració el finançament del cost del servei de transport adaptat adreçat 
a persones amb discapacitat que resideixen al nostre municipi i que assisteixen amb 
caràcter regular al Centre ocupacional Alba, gestionat per l’Associació Comarcal Pro-
Discapacitats del Baix Llobregat (ACOSU9, per tal d’assegurar l’accés a les prestacions 
garantides del sistema de serveis socials de la població que les necessiti.

La Regidoria de Benestar Social i Gent Gran proposa a la Junta de Govern l'adopció 
dels següents acords:

PRIMER. Aprovar el Conveni entre Acosu i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en 
relació al finançament del transport al centre ocupacional Alba de Molins de Rei per a 
l’any 2019 i prorrogable en un any mes, conforme el text el qual s’incorpora a 
l’expedient.

SEGON. Notificar el present acord d’aprovació del Conveni entre Acosu i l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat en relació al finançament del transport al centre ocupacional 
Alba de Molins de Rei per a l’any 2019 i prorrogable en un any mes.

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

15. Rectificació acord PRIMER i SEGON anualitat subvenció pel cost del 
manteniment i Consum enllumenat 2019 i darrer trimestre 2018  

L’11 de novembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar les minutes  dels convenis 
de col·laboració entre l’Ajuntament i les urbanitzacions no recepcionades, en les quals 
les associacions de propietaris o bé les juntes de compensació, algunes d’elles són 
titulars d’instal·lacions  d’enllumenat dels carrers i en aquest cas es va establir una 
modalitat de conveni per tal d’aconseguir una millor eficiència energètica i seguretat 
de les instal·lacions.

La modalitat de conveni de col·laboració que tenia per objecte la millora de 
l’enllumenat i establia que la subvenció dels dos primers anys es destinaria a l’ajut per 
a la inversió inicial que havien de fer les entitats urbanístiques en la instal·lació  de 
l’enllumenat, a partir d’aquest moment, les despeses de consum i manteniment corren 
a càrrec de l’Ajuntament, amb caràcter subvencional.

La Junta de Govern Local d’11 de març de 2019 atorga a les associacions de propietaris 
de les urbanitzacions que tenen conveni d’enllumenat subscrit la subvenció 
corresponent al cost del manteniment i el consum de l’enllumenat per a  l’anualitat de 
2019.

Del consum i manteniment de l’Associació de Propietaris de Can Margarit polígon I s’ha 
arrossegat factures corresponents al tercer trimestre del 2018.

Per tot l’exposat, aquesta regidoria delegada proposa a la Junta de Govern Local els 
següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’errada material en relació amb l’Associació de Propietaris de Can 
Margarit polígon I, amb CIF G59319699, del punt PRIMER i SEGON de l’acord de la 
Junta de Govern Local d’11 de març de 2019, d’atorgament de les subvencions pel 
cost del manteniment i el consum de l’enllumenat a les urbanitzacions, en el sentit que 
la subvenció correspon al darrer trimestre de 2018 i a l’anualitat de 2019

SEGON.-  Notificar als interessats

OAC

16. Aprovació carta de serveis generals a la ciutadania i carta de serveis de 
l'oficina d'atenció a la ciutadania

Actualment no existeix cap document que detalli els serveis que l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat ofereix a la ciutadania. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Segons l’article 59 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, “l’Administració pública ha de garantir que els 
serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de 
qualitat, i ha d’incloure cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics 
bàsics”.

En compliment d'aquesta llei i en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 
s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de conformitat 
amb la delegació efectuada mitjançant el Decret 757/2018, de 3 de maig, la Regidoria 
de Transparència i Participació ciutadana proposa a la Junta de govern local l'adopció 
dels següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar la Carta de Serveis Generals a la Ciutadania i la Carta de Serveis 
de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. 

SEGON. Publicar aquests dos documents a la pàgina web municipal.

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 13:00 
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.
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