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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 30 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 24 DE JULIOL 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 Roser 
Bosch Aregall, secretària acctal per substitució sobrevinguda,  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.

ALCALDIA

2. Acceptació concessió suport de la Diputació de Barcelona per a la 
realització de l’actuació Delegat de Protecció de Dades.

La Junta de Govern Local en data 14 de maig de 2018 va sol·licitar l’assumpció de la 
figura de delegat de protecció de dades (DPD) de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
per la Diputació de Barcelona.

En data 29 de juny de 2018 (ENTRA-2018-6436) s’ha rebut la Resolució del Diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona, per la que concedeixen el suport puntual consistent en 
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l’execució de serveis i activitats per a la realització de l’actuació Delegat de protecció 
de dades (DPD). Fixen la durada del suport fins al 31 de desembre de 2019 podent 
ser prorrogada.

D’acord amb el que estableix l’apartat segon de la Resolució cal que l’Ajuntament es 
manifesti expressament respecte de l’acceptació de l’assistència, per tal que la 
concessió sigui efectiva.

Per això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords:

PRIMER. Acceptar la concessió del suport puntual consistent en l’execució de serveis 
i activitats per a la realització de l’actuació DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD), 
Codi XGL 18/Y/259331 en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”. Aquesta acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució.

SEGON. Comunicar a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades (APDCAT) la 
designació de la Diputació de Barcelona com a delegat de protecció de dades, 
mitjançant el formulari establert a aquest efecte.

TERCER.  Publicar les dades de contacte del delegat de protecció de dades a la web 
municipal.

QUART. Notificar l’acord a la Diputació de Barcelona 

MEDI AMBIENT

3. Aprovació contracte de tractament de residus RD 180/2015.

La Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (ENTRA-2018-4394) ha enviat l’aprovació d’un model de contracte de 
tractament de residus a signar entre els Ajuntaments Metropolitans i l’AMB, en 
compliment del que disposa el Reial  Decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es 
regula el trasllat de residus en l’interior del territori de l’Estat, que adjunten en forma 
d’annex.
 
L’article 3 del RD 180/2015 estableix que amb caràcter previ a l’inici d’un trasllat de 
residus  s’ha de disposar d’un contracte de tractament entre l’operador que és el 
productor del residu i el destinatari del trasllat.

A l’àmbit d’actuació de l’AMB, els productors dels residus són els ajuntaments 
metropolitans i el destinatari l’AMB com a titular de les instal·lacions de tractament.
 
Pels serveis tècnics municipals s’han revisat les dades del contracte a formalitzar, 
considerant-les correctes.
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Per això aquesta Regidoria de Serveis Públics proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar el Contracte de tractament de residus en compliment del que 
disposa el RD 180/2015, de 13 de març, a formalitzar entre l’ajuntament de Corbera 
de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que s’incorpora a l’expedient.

SEGON.  Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del documents que esdevinguin 
necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

TERCER. Notificar l’acord a l’AMB.

SALUT PÚBLICA

4. Adjudicació del contracte de servei de recollida i custòdia d’animals de 
companyia i animals morts.

En data 25 de juny de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del servei de recollida i custòdia d'animals 
de companyia, així com la recollida dels animals morts que es trobin en el terme 
municipal i el seu correcte tractament posterior, mitjançant el procediment obert 
simplificat abreujat, amb un pressupost base de licitació de 20.665,00 €, 21% d’IVA 
exclòs, per a l’any de durada del contracte, amb data d’inici d’efectes l’1 d’agost de 
2018.

En data 11 de juliol de 2018 va tenir lloc l’obertura del sobre únic digital de les dues 
proposicions presentades, Centro Canino Sir Can, SL amb CIF B62612338 i Animals 
Sense Sostre amb CIF G63133722, resultant únicament admesa la presentada per 
Centro Canino Sir Can, SL, essent posteriorment valorada per la Mesa de Contractació 
virtual amb el resultat que consta en l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es 
publica en el perfil del contractant, i on es proposa l’adjudicació del contracte a 
l’empresa licitadora Centro Canino Sir Can, SL amb CIF B62612338, en ser l’única 
oferta emesa que compleix amb les especificacions consignades al PCAP, no haver 
incorregut en baixa anormal i haver ofert un import total de 20.050,00 €, 21% d’IVA 
exclòs.

Atès que l’empresa té suficientment acreditada la seva capacitat d’obrar amb 
l’Administració, i per tot l’exposat, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

Per això, aquesta Regidora de l’Àrea de Salut Pública proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de recollida i custòdia d'animals de 
companyia, així com la recollida dels animals morts que es trobin en el terme municipal 
i el seu correcte tractament posterior, a l’empresa Centro Canino Sir Can, SL amb CIF 
B62612338, per import total màxim de 20.050,00 €, 21% d’IVA exclòs, per a l’any de 
durada del contracte, amb data d’inici d’efectes 1 d’agost de 2018, i amb subjecció al 
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Plec de Clàusules Tècnic-Administratives Particulars, el Plec de Clàusules 
Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva 
proposició.

SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de 
licitadors, així com l’acta d’obertura i proposta de valoració i adjudicació, i publicar-los 
en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Disposar que la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 24.260,50 euros (IVA inclòs), es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22706 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en el pressupost de l’exercici 2019, amb el següent desglòs:
 

 Exercici 2018.................. 10.108,54 € 
 Exercici 2019.................. 14.151,96 €

QUART. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació al 
licitador. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà amb la 
presentació de la mateixa en la seu electrònica de l’Ajuntament.

La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant de conformitat 
amb l’article 154 de la LCSP.

CULTURA

5. Aprovar el Conveni regulador amb La Colla de Gegants i Grallers de Corbera 
de Llobregat per les activitats relacionades amb el foment de la promoció i 
difusió de les activitats culturals a Corbera i de la participació i 
l’associacionisme, que s’han desenvolupat a 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.

Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor de l’entitat La Colla de 
Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat, per import de 3.200,00 €, per al foment 
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de la promoció i difusió de les activitats culturals a Corbera i de la participació i 
l’associacionisme.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

L’Àrea de Cultura emet en data 10 de juliol de 2018 informe de conformitat de la 
justificació presentada i determina que l’import justificat correctament ascendeix a 
2.929,54€.

Per tot l’exposat, aquest Regidor de l’Àrea 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 La Colla de 
Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat, per import de 2.929,54€ destinada a 
finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent a les activitats que s’han 
desenvolupat a l’any 2017.

SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat La Colla de Gegants i Grallers de Corbera de 
Llobregat, per al foment de la promoció i difusió de les activitats culturals a Corbera i 
de la participació i l’associacionisme.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat La Colla de Gegants i Grallers de 
Corbera de Llobregat, amb NIF: G-61397063, per import de 2.929,54 €, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 33.334.48905 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 de la subvenció atorgada per a l’any 2017, i procedir 
al pagament de 2.929,54 €, 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. 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

6. Aprovar l’adhesió de l’AMPA el Corb al Conveni de col·laboració signat entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’APA El Mirador, l’empresa 7 i Tria i 
l’entitat Corbera Voluntària, any 2018.

La Junta de Govern Local, en sessió 5 de març de 2018, va aprovar la pròrroga i la 
modificació del Conveni de Col·laboració signat entre l’APA El Mirador, l’empresa 7 i 
Tria, l’entitat Corbera Voluntària i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, prorrogable 
si les parts així ho manifesten fins a un màxim de 4 anys (finalització del curs 2019-
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2020), en el marc del projecte d’aprofitament dels excedents alimentaris del servei de 
cuina de l’Escola Puig Agulles amb objectiu general de reduir el malbaratament 
alimentari al menjador i donar sortida als excedents de menús generats a la cuina de 
l’esmentada Escola.

Enguany ampliem el projecte a l’AMPA El Corb que s’adhereix al Conveni per a la gestió 
dels excedents de menús generats a la cuina de l’Escola El Corb.

Per tot l’exposat, el Regidor de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’AMPA El Corb al Conveni de col·laboració signat entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’APA El Mirador, l’empresa 7 i Tria i l’entitat 
Corbera Voluntària fins l’últim dia del calendari escolar (excloses les vacances 
escolars), prorrogable si les parts així ho manifesten fins a un màxim de 4 anys 
(finalització del curs 2019-2020).

SEGON. Facultar l’alcalde/ssa per a la signatura de l’Acord amb la resta d’agents 
implicats.

TERCER. Notificar l’acord adoptat a l’AFA Mirador, l’empresa 7 i Tria, l’entitat Corbera 
Voluntària i l’AMPA Corbera.

ALCALDIA

7. Sol·licitud inclusió actuació en el Programa de cohesió territorial (PACTE).

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 29/03/2016 ha aprovat 
el Pla d’Inversions Metropolità de l’AMB 2016-2019, en el que s’inclou el Programa 
d’actuacions de cohesió territorial (PACTE) amb una assignació de 897.191,03 € en el 
conjunt dels quatre anys.

Aquest Ajuntament ha considerat convenient promoure la reforma de l’equipament 
municipal destinat a centre per a la gent gran i a aquest efecte els serveis tècnics 
municipals estan ultimant la redacció del Projecte de reforma i ampliació del “Casal les 
Magnòlies”.

Per això, es sol·licita la inclusió d’aquesta actuació en el PACTE i aquesta Alcaldia 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que inclogui en el Programa 
d’actuació de cohesió territorial, en l’anualitat 2018 l’actuació Reforma i ampliació del 
“Casal de les Magnòlies”.  Es sol·licita l’ajut d’una part del pressupost del projecte, en 
la quantia de //282.233,17 €//.

SEGON. Sol·licitar que la gestió de les obres es pugui realitzar per l’Ajuntament i sigui 
tractat en el pressupost de l’AMB com a transferència de capital.
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TERCER. Notificar l’acord a l’AMB.

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.

SERVEIS PÚBLICS

Urgència I. Aprovació sol·licitud d'ajut per a la redacció del Projecte de 
prevenció  per a la reutilització de residus municipals 2018. 

El 6 de març de 2018 el Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya 
aprova les bases que han de regular la concessió de subvencions destinades al foment 
de projectes  de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. El 
16 de maig de 2018, s’obre la convocatòria per la concurrència competitiva per a la   
concessió de la subvenció amb ref. BDNS 399483.

El 30 de maig de 2018 es publica al DOGC les bases que han de regular la concessió 
de la subvenció i s’atorga un termini de 2 mesos per a que els interessats presentin 
les seves sol·licituds.

Els governs locals són actors clau en la planificació i gestió dels residus i els que,  en 
bona part, han d’executar de forma directa les accions concretes que derivin  de les 
polítiques marc. L’administració local  ha d’actuar  com a facilitadora , promocionant 
accions per a reduir  o evitar la generació  de residus.  Per aconseguir-ho, es necessari  
planificar i aplicar a mitjà i llarg termini una estratègia que permeti aconseguir-ho.

Amb aquest fi, l’Ajuntament de Corbera proposa presentar una sol·licitud per a la 
redacció del Pla Local de prevenció de residus de Corbera de Llobregat i el seu 
desenvolupament posterior. Concretament per a dur a terme:

A. Pla Local de Prevenció (PLP) de Residus Municipals 6.450,00€
B. Prevenció malbaratament alimentari 6.888,80€
C. Foment reutilització (R) de residus         21.019,00€

Així, el total de l’import per a dur a terme el Pla local de prevenció de residus i alguna 
de les seves actuacions detallades amb anterioritat serà de 34.357,80. I d’acord amb 
la subvenció objecte de la present proposta l’import es correspondria amb el 75% de 
l’import.

Per tot l’exposat, aquest Regidor de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar la sol·licitud de subvenció destinada a la “prevenció i preparació 
per a la reutilització de residus municipals ” convocatòria TES/1002/2018 ref  
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BDNS 399483 de l’Agència de Residus de Catalunya. La subvenció que es sol·licita 
equival al 75% del pressupost de l’actuació valorada en 34.357,80€, això és, la 
quantitat de 25.768.35€.

SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la formalització dels documents necessaris per a la 
presentació de la sol·licitud.

SALUT PÚBLICA

Urgència II. Aprovació addenda al conveni de col·laboració amb l'Associació 
Nacs-Friends of Nature 2018

En data 2 de maig de 2018, es va aprovar per la Junta de Govern Local un conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i Nacs-Friends of Nature.

La clàusula segona dels pactes, determina que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
es compromet a realitzar una despesa de com a màxim //1.000//€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 24.311.22699, per a contribuir a les despeses corresponents 
a l’esterilització de gats del projecte “Per una gestió de les colònies de gats”.

En aquest moment els serveis realitzats per l’entitat ja han esgotat la partida 
econòmica fixada en el conveni i des de la regidoria es considera convenient ampliar-
la per a l’any 2018  ja que hi ha hagut un augment de colònies de gats a diferents 
punts del municipi, els quals s’han de controlar i esterilitzar.

Per tot l’exposat, aquesta Regidora de l’Àrea de Salut Pública proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER.  Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració aprovat en data 2 de maig de 
2018 entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació Nacs-Friends of Nature, 
relativa a l’augment en l’aportació econòmica per a l’any 2018 que queda fixada en un 
màxim de 3.000 €.

SEGON.  Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura de l’addenda.

8. 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 certifico.»

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez       

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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