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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 16 de juliol de 2018 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 10 DE JULIOL DE 2018.
Al despatx de l’Alcaldia, 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.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:
-

Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
Jordina Ribó Garriga, tercera 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
Pol Ejarque i Cortés, 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.

2. Aprovar el Conveni regulador amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat i atorgar una subvenció per a la realització d’estudis i projectes
culturals, científics i de reflexió de la realitat comarcal del Baix Llobregat que
se han desenvolupat a l’any 2018.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari la realització d’estudis i
projectes culturals, científics i de reflexió de la realitat comarcal del Baix Llobregat i el
seu finançament, per la qual cosa contempla en el pressupost general per a l’exercici
2018 l’atorgament d’un ajut directe a les entitats que contribueixen a vertebrar la
comarca a nivell cultural, a promoure la cohesió territorial i a difondre els valors
històrics, socials, culturals i naturals del Baix Llobregat, de conformitat amb el que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
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Aquestes entitats han de tenir les tasques de desenvolupament cultural, científic i de
reflexió sobre la realitat comarcal i per objectius, impulsar la recerca en l’àmbit social
sobre el coneixement de la comarca i els seus pobles i divulgar-ne els resultats, vetllar
per la defensa del territori, del patrimoni, de la identitat i la història del Baix Llobregat
i recuperar la memòria democràtica de la comarca. Han d’impulsar l’aprofundiment en
el coneixement històric i actual de la realitat comarcal, per ajudar a formular respostes
de conjunt dels fenòmens estudiats. Afavorir la descoberta de l’entorn, fomentant la
creació de xarxes socioculturals amb una perspectiva integradora i global del treball
comunitari. Elaborar eines de suport per a institucions i entitats, per a
investigadors/res, estudiosos/ses, i pels mestres i professorat de la comarca. I per
assolir aquest objectius promouen l'establiment de convenis de col•laboració amb els
ajuntaments de la comarca.
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 del Centre d'Estudis
Comarcals del Baix Llobregat, per import de 750,00 €, per a la realització d’estudis i
projectes culturals, científics i de reflexió de la realitat comarcal del Baix Llobregat.
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.
Vista la documentació justificativa de la subvenció aportada per l’esmentada entitat,
per la qual l’Àrea de Cultura emet informe, en data 15 de juny de 2018.
Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents:

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa al Centre
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, per import de 750 €, destinada a finançar la
programació d’aquesta entitat, corresponent a les activitats que s’han desenvolupat a
l’any 2018.
SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a
l’expedient a formalitzar amb el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, per a
la realització d’estudis i projectes culturals, científics i de reflexió de la realitat comarcal
del Baix Llobregat.
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ACORDS
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa al Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat, amb NIF: G-08890659, per import de 750 €, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 33.334.48902 del vigent pressupost municipal.
QUART. Donar la conformitat de la justificació de la subvenció corresponent a les
activitats realitzades durant l’any 2018.
CINQUÈ. Reconèixer l’obligació del 100% de la subvenció atorgada per a l’any 2018,
i procedir al pagament, en la seva totalitat, ja que han complert amb les condicions
establertes a la clàusula quarta de l’esmentat conveni.
SISÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.
3. Aprovar el Conveni regulador amb l’entitat La Xarxa-Corbera i atorgar una
subvenció per les activitats relacionades amb el món de la cultura i
l’espectacle, realitzades durant l’any 2017.
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 2018 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.
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Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor de l’entitat La Xarxa
Corbera, per import de 4.000,00 € (quatre mil euros), per al foment de la promoció i
organització d’espectacles per a nois i noies (teatre, circ, titelles, animació, màgia,
cinema,...) així com d’altres activitats relacionades amb el món de la cultura i
l'espectacle.
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.
Vista la documentació justificativa de la subvenció aportada per l’esmentada entitat,
per la qual l’Àrea de Cultura emet informe, en data 3 de juliol de 2018.
Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents:
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PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l'entitat La
Xarxa-Corbera, per les activitats relacionades amb el món de la cultura i l’espectacle,
realitzades durant l’any 2017.
SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a
l’expedient a formalitzar amb l’entitat La Xarxa-Corbera, per al foment de la promoció
i organització d’espectacles per a nois i noies (teatre, circ, titelles, animació, màgia,
cinema,...) així com d’altres activitats relacionades amb el món de la cultura i
l'espectacle.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat La Xarxa-Corbera amb NIF: G61242772, per import de 4.000 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
33.334.48906 del vigent pressupost municipal.
QUART. Donar la conformitat de la justificació de la subvenció corresponent a les
activitats realitzades durant l’any 2017.
CINQUÈ. Reconèixer l’obligació del 100% de la subvenció atorgada per a l’any 2017,
i procedir al pagament, en la seva totalitat, ja que han complert amb les condicions
establertes a la clàusula cinquena de l’esmentat conveni.
SISÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.
ENSENYAMENT
4. Aprovació convocatòria de subvencions adreçades a les AMPA, curs 20162017.
El Ple de l’Ajuntament en data 05 de juny de 2018, va aprovar les Bases Reguladores
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per part dels
departaments d’Esports i Cultura, per a activitats realitzades durant l’any 2017, i
d’Ensenyament, per a activitats realitzades durant el curs escolar 2016-2017. Aquest
acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 19 de juny de 2018.

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Convocar concurs públic per a l'atorgament de les subvencions adreçades
a les entitats vinculades a les escoles, instituts i escola bressol pública del municipi,
en relació al curs escolar 2016-2017. El termini de presentació de sol·licituds serà de
vint dies hàbils a comptar des del següent al
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El mateix 21 de juny, el tècnic municipal d'Ensenyament va emetre un informe sobre
les aplicacions pressupostàries destinades a la convocatòria objecte d'aquesta
Proposta.
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de la publicació de la convocatòria.
SEGON.- Autoritzar la despesa per l'import de 25.000 € a càrrec de les següents
aplicacions pressupostàries:
2018.31.326.48900: 18.000,00.-€
2018.31.326.48901: 7.000,00.-€
TERCER.- Designar les persones que composaran l'òrgan col·legiat que examinarà i
valorarà les sol·licituds, així com l'òrgan instructor de les actuacions:
Òrgan instructor:
Òrgan col·legiat:

Regidor d'Ensenyament
Tècnic d'Ensenyament
Comissió d'Avaluació:
President:
Alcaldessa o persona en qui delegui.
Vocals: Regidor d'Ensenyament
Tècnic d'Ensenyament
Secretari/ària: la de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.

QUART.- Donar publicitat d'aquesta convocatòria pels mitjans establerts al paràgraf
segon del punt 10 de les Bases.
5. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa d'escoles municipals de música i arts.
El tècnic d'Ensenyament ha emès un informe en relació a l’adhesió a la Xarxa d’Escoles
Municipals de Música i Arts (XEMMA), de nova creació per part de la Diputació de
Barcelona.
Aquesta adhesió implicarà participar activament en les trobades que es convoquin amb
l’objectiu de la millora educativa i el progrés dels ensenyaments musicals.
Així mateix, la participació en la XEMMA no té cap implicació pressupostària directa
per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents:
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ACORDS
PRIMER.- Presentar la sol·licitud per formar part de la Xarxa d’Escoles Municipals de
Música i Arts.
SEGON.- Facultar l’alcaldessa de Corbera de Llobregat per a la signatura de la
sol·licitud.
TERCER.- Nomenar la Sra. M.J.S.T. (LOPD), directora de l’Escola Municipal de Música,
com representant municipal en les trobades de treball de la XEMMA.
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6. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa d'escoles bressol municipals.
El tècnic d'Ensenyament ha emès un informe en relació a l’adhesió a la Xarxa d’Escoles
Bressol Municipals (XEBM), de nova creació per part de la Diputació de Barcelona.
Aquesta adhesió implicarà participar activament en les trobades que es convoquin amb
l’objectiu de la millora educativa i el progrés dels ensenyaments a l’etapa 0-3.
Així mateix, la participació en la XEBM no té cap implicació pressupostària directa per
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Presentar la sol·licitud per formar part de la Xarxa d’Escoles Bressol
Municipals.
SEGON.- Facultar l’alcaldessa de Corbera de Llobregat per a la signatura de la
sol·licitud.
TERCER.- Nomenar el Sr. J.M.P. i F. (LOPD), tècnic d’Ensenyament, com representant
municipal provisional en les trobades de treball de la XEBM.
QUART.- Adjuntar el certificat del present acord amb la sol·licitud.
REGIM INTERIOR
7. Devolució de fiança del contracte de servei pel manteniment integral del
CPD de l'Ajuntament (2015-2017).

De conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i
complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la
resolució del contracte sense culpa del contractista.
El termini de garantia ve fixat en la clàusula 5.2 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars en 1 mes de la finalització del contracte, que començarà a comptar a partir
de l’informe favorable pels tècnics municipals que tindrà lloc en el termini màxim de 5
dies a comptar de la data de finalització del contracte.
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En data 15 de juliol de 2015 es va formalitzar el contracte de referència, amb l’empresa
ABAST SYSTEMS, SA amb CIF A59104612. L’adjudicatari va dipositar la fiança
definitiva corresponent a aquest contracte, per import de 347,71.- €.
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El 27 de juny de 2018, en no haver-se fet abans, el responsable del Servei
d’Informàtica ha emès informe favorable respecte de la devolució de la garantia, que
s’incorpora a l’expedient, per haver transcorregut el termini de garantia i en no haver
estat detectada cap situació imputable a l’execució del servei i al contractista.
La devolució de les garanties dipositades eximeix al contractista de qualsevol
responsabilitat derivada de l’execució del contracte, tal i com s’estableix en els articles
100 i 102 del TRLCSP.
La Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes favorables, que
queden incorporats a l’expedient.
Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de
servei de manteniment integral del CPD de l’Ajuntament, amb data d’inici 1 de juliol
de 2015 i finalització 30 de juny de 2017, a l’empresa ABAST SYSTEMS, SA, amb CIF
A59104612 per import de 347,71.-€ amb número d’operació 320150001618.
SERVEIS PÚBLICS
8. Devolució de fiança del contracte de servei de tractament de la fracció
vegetal de residus municipals i del residu verd públic (2014-2016).
En data 30 de setembre de 2014 es va formalitzar el contracte de referència, amb el
senyor F.A.V. (LOPD) amb DNI (LOPD). L’adjudicatari va dipositar la fiança definitiva
corresponent a aquest contracte, per import de 6.800,00.- €.
De conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i
complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la
resolució del contracte sense culpa del contractista.

En data 11 de juny de 2018, la tècnica municipal de Serveis Públics, ha emès informe
favorable respecte de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per
haver transcorregut el termini de garantia i en no haver estat detectada cap situació
imputable a l’execució del servei i al contractista.
La devolució de les garanties dipositades eximeix al contractista de qualsevol
responsabilitat derivada de l’execució del contracte, tal i com s’estableix en els articles
100 i 102 del TRLCSP.
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El termini de garantia ve fixat en la clàusula 9.2 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars 6 mesos a comptar des de la data de finalització del contracte.
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La tresorera acctal. i la secretària generals de l’Ajuntament han emès ambdós
informes, que queden incorporats a l’expedient.
Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’adjudicatari del contracte de servei de
tractament de la fracció vegetal de residus municipals i del residu verd públic, amb
data de finalització el 31 de setembre de 2016, al senyor F.A.V. (LOPD) amb DNI
(LOPD), per import de 6.800.-€ amb números d’operacions:
320140003670 d’import 6.233,33€ i 320150000196 d’import 566,67€.
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 i, en tot cas, amb el vot
favorable de la majoria absoluta, se sotmeten a examen i votació els punts següents
que resulten aprovat amb el mateix quòrum.
CULTURA
Urgència I. Aprovació convocatòria de subvencions per a actuacions
realitzades l'any 2017 dins l'àmbit de la cultura
El Ple de l’Ajuntament en data 5 de juny de 2018, va aprovar les Bases Reguladores
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per part dels
departaments d’Esports i Cultura, per a activitats realitzades durant l’any 2017, i
d’Ensenyament, per a activitats realitzades durant el curs escolar 2016-2017. Aquest
acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de 19 de juny de 2018 (CVE
2018024446).
En compliment de la base desena correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de
la convocatòria, que haurà de subjectar-se al principi de publicitat.

ACORDS
PRIMER. Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions, en
concurrència competitiva adreçades al foment de projectes, activitats, i serveis
d’utilitat pública i interès social, de caràcter cultural, que s’hagin desenvolupat durant
l’exercici 2017, conforme les bases reguladores aprovades pel Ple de l’Ajuntament, de
data 5 de juny de 2018.
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Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Cultura proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents:
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SEGON. Determinar que el termini de presentació de sol·licituds per participar en
concurs és de 20 dies hàbils comptats a partir de la publicació de l’anunci a la pàgina
web de l’Ajuntament, en compliment de la base desena.
TERCER. Determinar que es podrà presentar, juntament amb les sol·licituds per
participar, tota la documentació de justificació requerida en la base catorzena.
QUART. Designar els membres que composaran l’òrgan col·legiat que examinarà i
valorarà les sol·licituds, així com, l’òrgan instructor de les actuacions.
Òrgan Instructor: Regidor de Cultura
Secretària de la Corporació o persona en qui delegui
Òrgan col·legiat: Comissió d’Avaluació:
President/a: Alcaldessa o regidor/a en qui delegui
Vocal: Regidor de Cultura
Secretari/a: el/la de la Corporació o funcionari en qui delegui
CINQUÈ. Autoritzar la despesa per l’import de 26.000€ a càrrec de l’aplicació
pressupostària 33.334.48900 del pressupost municipal vigent.
SISÈ. Donar publicitat de les bases i de la convocatòria mitjançant publicació a la
pàgina web de l’Ajuntament.
ESPORTS
Urgència II. Aprovació convocatòria subvencions per actuacions realitzades
l'any 2017 dins l'àmbit de l'esport.
El Ple de l’Ajuntament en data 5 de juny de 2018, va aprovar les Bases Reguladores
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per part dels
departaments d’Esports i Cultura, per a activitats realitzades durant l’any 2017, i
d’Ensenyament, per a activitats realitzades durant el curs escolar 2016-2017. Aquest
acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de 19 de juny de 2018 (CVE
2018024446).

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions, en
concurrència competitiva adreçades al foment de projectes, activitats, i serveis
d’utilitat pública i interès social, de caràcter esportiu, que s’hagin desenvolupat durant
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En compliment de la base desena correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de
la convocatòria, que haurà de subjectar-se al principi de publicitat.
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l’exercici 2017, conforme les bases reguladores aprovades pel Ple de l’Ajuntament, de
data 5 de juny de 2018.
SEGON. Determinar que el termini de presentació de sol·licituds per participar en
concurs és de 20 dies hàbils comptats a partir de la publicació de l’anunci a la pàgina
web de l’Ajuntament, en compliment de la base desena.
TERCER. Determinar que es podrà presentar, juntament amb les sol·licituds per
participar, tota la documentació de justificació requerida en la base catorzena.
QUART. Designar els membres que composaran l’òrgan col·legiat que examinarà i
valorarà les sol·licituds, així com, l’òrgan instructor de les actuacions.
Òrgan Instructor: Regidoria d’esports.
Secretària de la Corporació o persona en qui delegui
Òrgan col·legiat: Comissió d’Avaluació:
President/a: Alcaldessa o regidor/a en qui delegui
Vocal: Regidoria d’esports.
Secretari/a: el/la de la Corporació o funcionari en qui delegui
CINQUÈ. Autoritzar la despesa per l’import de 44.000€ a càrrec de l’aplicació
pressupostària 34.341.48900 del pressupost municipal vigent.
SISÈ. Donar publicitat de les bases i de la convocatòria mitjançant publicació a la
pàgina web de l’Ajuntament.
9. Precs i preguntes.
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:30
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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La secretària, Maria Abarca Martínez

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

c545093a1f424a8e87b63a2b51a31d70001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

