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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 17 de setembre 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 SETEMBRE DE 2018.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:10 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. Roser Bosch i Aregall per absència de la secretària general, 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
- 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
- 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.

CONTRACTACIÓ

2. Aprovació inicial el document tècnic Projecte de reforma i ampliació del 
Casal “Les Magnòlies”.

Per part d’aquest Ajuntament s’ha cregut necessària la reforma i ampliació de l’actual 
edifici destinat al casal de la Gent Gran “Les Magnòlies”, per a condicionar els espais i  
poder ampliar les activitats que allí es fan.

L’actual casal de la gent gran “Les Magnòlies” està ubicat la part més baixa del nucli 
urbà del municipi, al C. Progrés, 1 (al costat de la Plaça Mil·lenari). El projecte 
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presentat s’adapta a la qualificació urbanística segons el Pla General d’Ordenació 
vigent, en aquest cas, zona d’equipament públic, E.P.

Les obres executades en aquest edifici, fins l’última realitzada al 2003, havien estat 
reformes o modificacions a l’interior de l’edifici. Aquesta reforma que es planteja ara 
té els següents objectius:

 Comunicació interior de les 2 plantes. 
 Ampliació de la Planta pis.
 Reforma de la Planta pis.
 Reformes a la Planta baixa.
 Canvi d’imatge en la volumetria exterior.
 Instal·lacions: calefacció, climatització, aigua i electricitat.

Amb la reforma i l’ampliació projectada, la superfície construïda de la planta baixa és 
de 248 m2 (útil 215,50 m2) i la superfície de la planta pis és de 251 m2 (útil 217 m2), 
el que dona una superfície total de l’edifici de 499 m2 (útil 432,50 m2). 

Els serveis jurídics municipals han emès informe, que resta incorporat a l’expedient.

La competència per a l’aprovació d’aquests projectes correspon a l’Alcaldia de 
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament aquesta competència ha estat 
delegada en la Junta de Govern Local.

Per això, aquesta Regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents :

ACORDS

PRIMER.  Aprovar inicialment el document tècnic Projecte de reforma i ampliació del 
Casal “Les Magnòlies”, amb un pressupost total per a coneixement de l’administració 
de 499.608,84 € (IVA inclòs), segons el detall següent:

 Pressupost d’execució per contracte de les obres (IVA inclòs)........ 490.244,37 €
 Pressupost informat a l’administració per a la xarxa elèctrica (IVA inclòs) 

...............................................................................................  6.541,70 €
 Pressupost informat a l’administració per a l’escomesa contra incendis (IVA 

inclòs)......................................................................................  2.822,77 €

SEGON. Sotmetre el projecte a informació pública per un període de trenta dies hàbils 
mitjançant publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en 
el web municipal i en el tauler d’edictes electrònic, als efectes d’al·legacions i 
reclamacions.

ASSUMPTES URGENTS 
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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 sotmet a examen i votació els punts següents que 
resulten aprovats amb el mateix quòrum :

RECURSOS HUMANS

Urgència I. Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per tal de 
cobrir llocs de treball inclosos en la categoria de treballador/a familiar.

 
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ 
D’UNA BORSA DE TREBALL PER DONAR COBERTURA A LES VACANTS I/O 
NECESSITATS DE PERSONAL EN LA CATEGORIA DE TREBALLADOR/A FAMILIAR, 
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ. 

EL decret d’Alcaldia 2018/124, de data 1 de febrer, va resoldre estimar la jubilació 
parcial presentada per al treballadora A.M.C. (LOPD), en la categoria de treballadora 
familiar, i com a conseqüència formalitzar-li un contracte de treball, en règim laboral, 
fix a temps parcial, amb efectes a 1 de febrer de 2018.

La data de la jubilació total de la treballadora A.M.C. (LOPD), serà el 19 de novembre 
de 2018.

El regidor de l’àrea de Benestar i Social i Gent Gran ha emès provisió de data 6 de 
setembre de 2018.

Vistes les funcions que realitza la treballadora familiar, es creu necessari, urgent i 
inajornable cobrir interinament la vacant de treballador/a familiar quan es jubili la 
titular de dita plaça, per tal que no es vegin desatesos els serveis que es donen a la 
ciutadania.

L’EBEP dona la possibilitat de realitzar processos de selecció àgils, sempre que es 
compleixin amb els requisits constitucionals de mèrit i capacitat. 

Per  això, aquesta Regidoria de Règim Interior proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per tal de cobrir la vacant, 
mitjançant nomenaments interí, i possibles suplències del personal de plantilla i per a 
llocs de treball inclosos en la categoria de treballador/a familiar, mitjançant concurs-
oposició, i ordenar la seva publicació integra al BOPB, al tauler d’edictes de la 
Corporació i al web municipal, i la publicació d’un anunci al DOGC on es contingui 
extracte de la convocatòria i dades del BOPB en el que s’hagin publicat les 
corresponents bases.

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

Codi Segur de Validació d4da815818814aaabf1dff7748de2e40001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

18
/0

9/
20

18
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=d4da815818814aaabf1dff7748de2e40001


SEGON. Obrir convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini 
de 20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds de participació, a comptar des 
del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria en el DOGC. 

Les presents bases constitueixen un acte de tràmit qualificat i, en conseqüència, són 
impugnables, en els termes dels articles 112.1 i 123.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
mitjançant la interposició d’un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament o directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu.

Urgència II. Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu de dues 
places d'agent de la Policia Local, funcionari de carrera.

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

El 2 d’octubre de 2017 es va publicar al BOPB anunci sobre la modificació de l’oferta 
pública d’ocupació aprovada el dia 29 de maig de 2017 per a l’any 2017.

El 4 d’octubre de 2017 es va publicar dita modificació de l’oferta pública d’ocupació al 
DOGC. 

Les places ofertades a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2017 són les següents: 

 2 places d’Agents de la Policia Local, corresponents a l’oferta pública d’ocupació 
d’aquest Ajuntament per a l’any 2017, enquadrades a l’Escala d’Administració 
Especial, Subescala de Serveis Especials, d’agent de la policia Local, 
corresponents al grup C, subgrup C2.

 1 plaça  d’agent de la Policia Local, per mobilitat horitzontal, corresponent a 
l’oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 2017, enquadrada a 
l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, d’agent de la 
policia Local, corresponents al grup C, subgrup C2.

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

Actualment es té la necessitat de treure les convocatòries de torn lliure i en breu es 
treurà la plaça de mobilitat horitzontal.

Per tot això i examinades les bases de la convocatòria, la regidoria de l’Àrea de 
Seguretat Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents:
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PRIMER. Aprovar les bases que hauran de regir la convocatòria del procés selectiu 
per tal de cobrir 2 places d’Agents de la Policia Local, corresponents a l’oferta pública 
d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 2017, enquadrades a l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, d’agent de la policia Local, 
corresponents al grup C, subgrup C2. 

SEGON. Publicar l’anunci en el BOPB i extracte detallat en el DOGC. El termini de 
presentació d’instàncies i sol·licituds per a participar en el procediment serà de 20 dies 
naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Les presents bases constitueixen un acte de tràmit qualificat i, en conseqüència, són 
impugnables, en els termes de l’article 107.1 i 116.1 LRJPAC mitjançant  la interposició 
d’un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local de l’Ajuntament o 
directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

CULTURA

Urgència III. Aprovació del Conveni regulador amb l'entitat Penya del Corb, 
destinat a finançar les activitats per al foment de les tradicions amb les 
actuacions en espectacles amb foc i participació en actes populars (2018).

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.

Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor de l’entitat la Penya 
del Corb, per import de 16.000,00 € (setze mil euros) 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, ha posat en coneixement d’aquesta Regidoria que no 
podran fer front a les despeses totals dels proveïdors generades, per a la celebració 
dels espectacles de foc amb motiu de la Festa Major de Santa Magdalena que es va 
celebrar a mitjans del mes de juliol de 2018, i sol·liciten a l’Ajuntament que s’avanci, 
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la totalitat del 100 % de l’import aprovat, és a dir, els 16.000 € que es determinen en 
el conveni que s’haurà d’aprovar en aquest acord.

Per això, aquesta 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 16.000 €,  destinada a finançar les activitats i les despeses 
generals de l’entitat generades durant l’any 2018. 

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 16.000 €, 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 2018, i 
procedir al pagament, en la seva totalitat, en concepte de bestreta, 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.

CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients.

CONTRACTACIÓ

Urgència IV. Adjudicació del contracte de subministrament d'un vehicle tipus 
camió per a la Brigada municipal.

En data 30 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació subministrament d’un vehicle tipus camió 
amb grua per a la Brigada municipal, en la modalitat de lloguer amb opció de compra, 
i es va convocar la licitació, pel procediment obert simplificat amb presentació d’ofertes 
mitjançant Sobre Digital, amb un pressupost base de licitació de //64.472,64.-// €, 
21% d’IVA exclòs, pels quatre anys de durada inicial del contracte, establint com a 
data d’inici prevista l’1 d’octubre de 2018.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 6 d’agost de 2018, amb un període de quinze (15) dies naturals per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 21 d’agost de 2018 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, Transtel 
SA amb CIF A46063814 i registre d’entrada 2018/8169 i Cronorent SL amb CIF 
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B95701843 i registre d’entrada 2018/8173, de les quals només ha resultat acceptada 
per a la seva valoració l’empresa Transtel SA amb CIF A46063814, essent exclosa 
l’altra, pels motius que consten en l’acta de la Mesa de Contractació d’obertura de 
Sobre Digital del dia 24 d’agost, i que es troba publicada en el perfil del contractant.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient, es proposa l’adjudicació del contracte a 
l’única empresa licitadora admesa Transtel SA amb CIF A46063814, en haver obtingut 
la màxima puntuació amb 100 punts, i proposar un import total de 64.320,00 €, 21% 
d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del contracte, sense haver incorregut 
en baixa anormal, previ requeriment de presentació de fiança i documentació.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/1539, de 29 d’agost, es va requerir l’empresa Transtel 
SA amb CIF A46063814, per a què en el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar de 
l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança definitiva del 5% de 
l’import d’adjudicació, així com la presentació de la documentació assenyalada en la 
clàusula VI.12 del PCAP, aportant tots els documents acreditatius de les dades 
consignades en el DEUC presentat, quant a solvència econòmica i tècnica, i quant a 
personalitat de l’empresari amb aportació d’escriptures de constitució de l’empresa 
que continguin els estatuts de la mateixa, i de la persona que ostenta la representació 
de la mateixa i que va signar l’oferta en qualitat d’administrador.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits 
en el Decret d’Alcaldia núm. 2018/1539, de 29 d’agost, i per tot l’exposat, aquesta 
Regidoria de Via Pública proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de 
contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament d’un vehicle tipus camió amb 
grua per a la Brigada municipal, en la modalitat de lloguer amb opció de compra, a 
l’empresa Transtel SA amb CIF A46063814 per import total de 64.320,00 € 21% d’IVA 
exclòs, pels quatre anys de durada inicial de contracte, amb previsió màxima d’entrega 
el mes d’octubre de 2018, amb subjecció al Plec de Clàusules Tècnic-Administratives 
Particulars, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i 
econòmiques incloses a la seva proposició. 

El model a subministrar és un Nissan Cabstar NT400 comfort 130CV Grúa/Pluma, amb 
l’equipament indicat en l’oferta.

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

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de //184,69.-// € dels 
pressupostos del 2018, 2019, 2020, 2021 i del 2022 aprovada en el resolent tercer de 
l’acord d’incoació d’aquest expedient, amb el següent desglòs:

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

Codi Segur de Validació d4da815818814aaabf1dff7748de2e40001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Exercici 2018 ....................... 11,54 €
Exercici 2019 a 2021 ............  46,17 €/any
Exercici 2022 ....................... 34,64 €

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 77.827,20 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 11.1532.20400 de l’estat de despeses del vigent pressupost 
municipal, subordinada al crèdit que es consigni en els pressupostos dels exercicis 
2019, 2020, 2021 i 2022 en les quanties següents:

 Exercici 2018: 4.864,20 € 
 Exercici 2019 a 2021: 19.456,80 €/any 
 Exercici 2022: 14.592,60 € 

CINQUÈ. 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 com a part integrant, i es publicarà en un termini no superior a quinze dies 
després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

7. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:30 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.»

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

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

Codi Segur de Validació d4da815818814aaabf1dff7748de2e40001

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