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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 29 d’octubre 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 22 D’OCTUBRE 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 acctal., Marta Puig Puig 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.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

2. Aprovació del projecte “Corbera Impulsa” (2019) i sol·licitud a l’AMB de la 
subvenció.

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar en data 
26/01/2016 el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals pel període 
2016-2019. Aquests plans incorporen les aportacions als diferents municipis associats 
i tenen com a objectiu impulsar iniciatives que generin ocupació directa al territori, 
reforcin els dispositius i xarxes locals d’ocupació i millorin les condicions d’ocupabilitat 
de la població aturada.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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L’assignació econòmica per a la primera convocatòria 2016-2017 i per la segona 
convocatòria 2018-2019 per l’ajuntament de Corbera de Llobregat en el marc del Pla 
de suport a les polítiques socials és de 99.180,-€ respectivament. L’AMB subvencionarà 
fins el 80 % de l’import total del pressupost del programa o projecte que s’aprovi.

Atès el projecte “Corbera Impulsa 2019” de l’Ajuntament, en el marc d’aquest 
programa, per un cost total 127.912,32,-€, amb un finançament sol·licitat a l'AMB de 
99.180,-€. Consisteix en diferents línies d’actuació que es concreten en els següents 
projectes que s’iniciaran entre finals de 2018 i principis de 2019 i contemplen la 
contractació de 4 persones inscrites a l’atur:

COST TOTAL 
PROJECTE

IMPORT 
SOL.LICITAT AMB

Peonatge forestal 47.262,24,-€
Suport tècnic Desenvolupament Econòmic 36.953,64,-€
Recepció Serveis Socials Bàsics 26.377,92,-€
Formació 14.132,84,-€
Equips protecció individual 3.185,68,-€
TOTAL PROJECTE CORBERA IMPULSA 127.912,32,-€ 99.180,-€

Vistes les bases i directrius reguladores del Pla Metropolità de suport a les polítiques 
socials municipals 2016-2019.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar el projecte “Corbera Impulsa” per un cost total 127.912,32,-€, amb 
un finançament sol·licitat a l'AMB de 99.180,-€. 

SEGON. Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla de suport a 
les polítiques socials municipals pel període 2016-2019, l’aprovació d’aquest projecte 
“Corbera Impulsa 2019” i l’atorgament de part de l’assignació de la subvenció per 
import de 99.180,-€.

TERCER. Notificar aquesta resolució a l’AMB.

VIA PÚBLICA

3. Aprovació del text de les addendes al Conveni de col·laboració subscrit amb 
les Juntes de Compensació del Solei els Herbatges i Santa Maria de l'Avall.

L’11 de novembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat aprova les 
minutes dels convenis de col·laboració pel manteniment de vies Públiques i de serveis 
públics a les diferents urbanitzacions del municipi, aquest conveni te com a objecte 
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establir una relació de col·laboració entre l’Ajuntament  i les diferents Associacions de 
Propietaris i de veïns de les urbanitzacions, per  a la realització dels treballs de 
manteniment dels carrers i per a sufragar,   en part en altres casos, la inversió 
necessària per dotar el sistema d’enllumenat públic amb els sistemes d’eficiència 
energètica per reduir el consum elèctric i millora la seva seguretat.

El 12 de desembre de 2014 es signa conveni de col·laboració i manteniment de vies 
publiques i serveis públics amb la Junta de Compensació de Solei els Herbatges, el 3 
de març de 2015 amb la Junta de Compensació de Santa Maria de l’Avall.

Per causes sobrevingudes la Junta de Compensació del Solei els Herbatges i la de 
Santa Maria de l’Avall no van poder sol·licitar  la subvenció  dels treballs de 
manteniment realitzats a l’any 2015 per a justificar al 2016.

Davant d’aquesta realitat, l’Ajuntament valora que les causes que han impedit a les 
juntes de compensació presentessin la justificació  en el termini establert, queden 
sobradament justificades, es per aquests motiu que s’incrementa en 1.500€ l’anualitat 
2018 pel Solei els Herbatges a la partida pressupostaria  10.1532.48016  i en 9.900€ 
per a Santa Maria de l’Avall a la partida 10.1532.48014.

Aquestes modificacions fan necessària la tramitació i aprovació de les corresponents 
addendes sobre els convenis signats.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el text de les addendes als Convenis de Col·laboració  per al 
manteniment de Vies Públiques  i de serveis públics a les urbanitzacions de El Solei  
els Herbatges i Santa Maria de l’Avall.

SEGON. Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del document

TERCER. Notificar l’acord  als interessats pel seu coneixement i efectes. 

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, es sotmeten a examen i votació els punts següents 
que resulten aprovats amb el mateix quòrum.

VIA PÚBLICA

Urgència I. Incoació del contracte del subministrament de vestuari i 
accessoris per a la Brigada municipal (2018-2021).
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És necessari equipar i dotar a la Brigada Municipal del vestuari i accessoris necessaris 
per poder realitzar les seves tasques de forma òptima i segura, i atès que l’Ajuntament 
no disposa d’aquests elements, cal que una empresa especialitzada en realitzi el 
subministrament en funció de les necessitats de cada moment.

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 
per la Secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament de vestuari i 
accessoris necessaris per a la Brigada municipal, mitjançant el procediment obert 
simplificat abreujat, 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 //6.830,61.-// €, 21% d’IVA exclòs, pels tres 
anys de durada inicial del contracte, comptats a partir de 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: Subministrament de vestuari.

Pressupost de licitació: 2.033,07 €, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim 15 dies a comptar des de la data de petició 
de la corresponent comanda.

b) Lot núm. 2: Subministrament de calçat de seguretat.

Pressupost de licitació: 2.206,62 €, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim 15 dies a comptar des de la data de petició 
de la corresponent comanda.

c) Lot núm. 3: Subministrament Equips de protecció individuals (EPIS). 

Pressupost de licitació: 2.590,92 €, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim 15 dies a comptar des de la data de petició 
de la corresponent comanda.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 5 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.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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TERCER. Autoritzar la despesa que inclou l’IVA, per import total màxim del contracte 
de 8.265,03 euros, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
11.1532.22104 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, subordinat al 
crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys 2019, 2020 i 2021 atenent el 
següent desglòs:

Lot 1 ................ 11.1532.22104 ................... 2.460,01 €

 Exercici 2018: 410 €
 Exercici 2019 i 2020: 820 €/any
 Exercici 2021: 410,01 €

Lot 2 ................ 11.1532.22104.................... 2.670,01 €

 Exercici 2018: 445 €
 Exercici 2019 i 2020: 890 €/any
 Exercici 2021: 445,01 €

Lot 3 ................ 11.1532.22104.....................3.135,01 €

 Exercici 2018: 522,50 €
 Exercici 2019 i 2020: 1.045 €/any 
 Exercici 2021: 522,51 €

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

SEGURETAT CIUTADANA

Urgència II. Incoació del contracte del subministrament d'uniformitat i 
complements per a la Policia Local (2018-2020).

És necessari equipar i dotar a la Policia Local de la uniformitat, complement i accessoris 
necessaris per poder realitzar les seves tasques de forma òptima i segura, i atès que 
l’Ajuntament no disposa d’aquests elements, cal que una empresa especialitzada en 
realitzi el subministrament en funció de les necessitats de cada moment.

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 
per la Secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Seguretat Ciutadana 
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament de la 
uniformitat, complement i accessoris necessaris per a la Policia Local, mitjançant el 
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procediment obert simplificat, 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 //82.318,50.-// €, 21% d’IVA 
exclòs, pels tres anys de durada inicial del contracte, comptats a partir de 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: Subministrament d’uniformitat amb complements.

Pressupost de licitació: 64.596,50 €, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim 30 dies naturals a comptar des de la data 
de petició de la corresponent comanda.

b) Lot núm. 2: Subministrament de calçat.

Pressupost de licitació: 17.722,00 €, 21% IVA exclòs
Termini de subministrament: màxim 30 dies naturals a comptar des de la data 
de petició de la corresponent comanda.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat 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 que inclou l’IVA, per import total màxim del contracte 
de 99.605,39 euros, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
20.132.22104 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, subordinat al 
crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys 2019 i 2020 atenent el següent 
desglòs que inclou l’IVA:

Lot 1 ................ 20.132.22104 ................... 78.161,77 €

 Exercici 2018: 27.747,72 €
 Exercici 2019: 25.147,43 €
 Exercici 2020: 25.266,62 €

Lot 2 ................ 20.132.22104 .................... 21.443,62 €

 Exercici 2018: 4.726,26 €
 Exercici 2019: 8.358,68 €
 Exercici 2020: 8.358,68 €

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

RÈGIM INTERIOR
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Urgència III. Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de 
funcionari interí per a cobrir una plaça de cap del servei d'intervenció.

ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE FUNCIONARI INTERÍ 
MITNAÇANT CONCURS, PER A COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ ESEPCIAL, SUESCALA 
TÈCNICS SUPERIORS, CAP DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT.

No havent-hi a la plantilla municipal més Tècnic d’Administració General que el present 
i tenint en comte el cessament de la funcionària que cobreix interinament la plaça 
objecte de la convocatòria i el volum de treball previst, és objecte d’aquesta 
convocatòria la selecció, per màxima urgència, per a la contractació interina d’una 
plaça de l’escala d’administració especial, subescala tècnic superior, per a proveir el 
lloc de treball de Tècnic/a superior de Cap del Servei d’Intervenció. 

L’article 10.2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2018, estableix la impossibilitat d’incorporació de nou personal en el sector 
públic. Però, en el que respecta a funcionaris interins es permet el seu nomenament 
per a casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, restringint a 
sectors, funcions i categories professionals que es consideren prioritaris o que afectin 
al funcionament dels serveis públics essencials. 

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

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de funcionari interí 
mitjançant concurs, per a cobrir una plaça de tècnic d’administració especial, subescala 
tècnics superiors, cap del servei d’intervenció de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
mitjançant concurs, i ordenar la seva publicació integra al BOPB i al web municipal.

SEGON. Obrir convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini 
de 5 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 BOPB. 

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.

SEGURETAT CIUTADANA
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Urgència IV. Modificació de les bases de la convocatòria del procés per a la 
selecció de 2 places d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 10 de setembre de 2018, 
va aprovar les bases especifiques que han de regir el procés per a la selecció 
mitjançant concurs-oposició lliure de 2 places d’agent de la policia local de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

El 18 de setembre de 2018 amb número de BOPB 2018034168 es van publicar les 
bases especifiques que han de regir el procés per a la selecció per concurs-oposició 
lliure de 2 places d’agent de la policia local de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. 

La Junta de Govern Local de 24 de setembre de 2018 va acordar modificar-ne el punt 
j) de la base segona de la convocatòria. 

El 17 d’octubre es rep ofici de la Direcció General d’Administració de Seguretat en la 
que s’informa que han estat revisades les bases publicades al DOGC i que s’han 
d’esmenar deficiències.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Seguretat Ciutadana 
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Modificar el títol de les bases de la convocatòria del procés per a la selecció 
mitjançant concurs-oposició lliure de 2 places d’agent de la policia local de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, que ha quedat redactat de la següent manera: 

“Bases especifiques que han de regir el procés per a la selecció mitjançant concurs-
oposició lliure de 2 places d’agent de la policia local de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat”

SEGON. Modificar el punt h) de la base segona de la convocatòria del procés per a la 
selecció mitjançant concurs-oposició lliure de 2 places d’agent de la policia local de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, que ha quedat redactat de la següent manera: 

“h) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de 
les funcions publiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de 
cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, 
sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial” 

TERCER. Modificar la base cinquena de la convocatòria del procés per a la selecció 
mitjançant concurs-oposició lliure de 2 places d’agent de la policia local de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, que ha quedat redactat de la següent manera:

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

Codi Segur de Validació 7b8dc9c6d60f4d98b7a7ac82dbb977de001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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“El tribunal de selecció del procés selectiu és un òrgan col·legiat i estarà constituït per 
un nombre de membres no inferior a cinc”.

4. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:20 
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 7b8dc9c6d60f4d98b7a7ac82dbb977de001

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