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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 4 de març 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 25 DE FEBRER DE 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:00 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
- 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.

SECRETARIA

2. Aprovació liquidació de l'exercici 2018 del conveni per a la millora de les 
comunicacions mitjançant els serveis regulars del transport públic de 
viatgers per carretera.

L’acord quart del “Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’empresa Autocorb S.A. per a la millora de les 
comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de 
viatgers per carretera a Corbera de Llobregat, signat el 9 de novembre de 2018, 
estableix que “amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer 
mes de l’any, l’empresa Autocorb, S.A., presentarà a més, una liquidació anual dels 
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serveis en què es detallin els ingressos obtinguts i les seves despeses d’explotació, 
calculades d’acord amb les criteris establerts en el pressupost que recull l’annex 2, a 
fi de poder fer la liquidació definitiva dels servei”.

El senyor A. V. T. (LOPD) actuant en nom d’Autocorb SA, el 4 de febrer de 2019 
(ENTRA-2019-1161) ha presentat la documentació necessària per a la liquidació de 
l’exercici 2018 del servei del bus urbà.

El 7 de febrer de 2019 l’enginyer municipal emet l’informe relatiu a la liquidació de 
l’exercici 2018. D’aquest informe se’n desprèn que el total de costos de l’any 2018  és 
de 360.696,60 € i de les dades que aporta l’empresa Autocorb SA se n’extreu que els 
ingressos obtinguts per billetatge han estat de 69.467,97 € (IVA exclòs).

En conseqüència, el dèficit del servei de l’any 2018 ascendeix a 291.228,63 € i
l’import que l’Ajuntament té reconegut per aquest període és de 305.795,65 €.
Això suposa una diferència a favor de l’Ajuntament de 14.096,22 €.

Amb ocasió de l’aprovació del Conveni, el ple de l’Ajuntament en sessió de 5 de juny 
de 2018 va facultar la Junta de Govern Local per a l’aprovació de la liquidació.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar la liquidació de l’explotació del servei de transport públic de viatgers 
relativa a l’exercici 2018, d’acord amb l’informe redactat en el compliment del pacte 
quart del Conveni signat el 9 de novembre de 2019 entre la DPTOP, l’ATM, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i Autocorb S.A, i la diferència a favor de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de 14.096,22 €.

SEGON. Aprovar el reconeixement de dret en l’aplicació d’ingressos 1/389000 
(Reintegraments de tancats) per import de 14.096,22 € en concepte de regularització 
de la liquidació 2018 del Conveni per a la millora de les comunicacions de transport 
públic de viatgers a Corbera de Llobregat, a compensar en el pagament del període de 
desembre de 2018.

MOBILITAT

3. Aprovació liquidació de l'exercici 2018 del conveni per a la millora de les 
comunicacions mitjançant la intensificació  dels serveis de transport públic 
en horari nocturn.

L’acord quart del “Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i l’empresa 
Autocorb S.A. per a la millora de les comunicacions mitjançant la intensificació dels 
serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Corbera de 
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Llobregat i la Palma de Cervelló, en horari nocturn,  signat el 12 de novembre de 2018, 
estableix que “amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer 
mes de l’any, l’empresa Autocorb SA, presentarà a més, la memòria detallada a 
l’apartat anterior referida al període total de vigència del Conveni, una liquidació anual 
dels serveis en què es detallin els ingressos obtinguts i les seves despeses d’explotació, 
calculades d’acord amb els criteris establerts en el pressupost que recull l’annex 2, a 
fi de poder fer la liquidació definitiva del servei. En el cas que els ingressos econòmics 
siguin superiors als estimats es liquidarà a favor dels ajuntaments en proporció als 
percentatges de les seves aportacions.” Els costos del servei per a l’any 2018 que 
s’estableixen en l’esmentat conveni són de 17.370,53 €.

El senyor A. V. T. (LOPD), en nom de l’empresa Autocorb SA, el 4 de febrer de 2019 
(ENTRA-2019-1164) ha presentat la documentació necessària per a la liquidació de 
l’exercici 2018 del servei del bus nocturn.

En data 7 de febrer de 2019 l’enginyer municipal emet informe relatiu a la liquidació 
de l’exercici 2018. D’aquest informe se’n desprèn que els ingressos obtinguts per 
billetatge durant l’any 2018, han estat de 3.859,64 €, IVA exclòs.
 
El dèficit del servei de l’any 2018 ascendeix a 13.510,89 €  € i l’import total a assumir 
per l’administració que estableix el conveni és de 14.270,14 €. Això suposa una 
diferència total a favor dels Ajuntaments de Corbera de Llobregat i de la Palma de 
Cervelló de 759,25 €, que aplicant els percentatges d eles aportacions de cada 
ajuntament d’acord amb el que estableix el conveni s’obtenen els següents imports a 
favor de cada ajuntament:

Repartiment conveni Import
Ajuntament de Corbera de Llobregat          74,11765 % 562,74 €
Ajuntament de la Palma de Cervelló      25,88235 % 196,51 €

Amb ocasió de l’aprovació del Conveni, el ple de l’Ajuntament en sessió de 5 de juny 
de 2018 va facultar la Junta de Govern Local per a l’aprovació de la liquidació.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar la liquidació de l’explotació del servei de transport públic de viatgers 
en horari nocturn relativa a l’exercici 2018, d’acord amb l’informe redactat en el 
compliment del pacte quart del Conveni signat el 12 de novembre de 2018 entre la 
DPTOP, l’ATM, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló i Autocorb S.A, i la diferència a favor de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
de 562,74 €.

SEGON. Aprovar el reconeixement de dret en l’aplicació d’ingressos 1/389000 
(Reintegraments de tancats) per import de 562,74 € en concepte de regularització de 

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

Codi Segur de Validació 65e13d394e2443c9baa348f565fc243d001

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

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

20
/0

3/
20

19
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=65e13d394e2443c9baa348f565fc243d001


la liquidació 2018 del Conveni del servei de transport públic de viatgers en horari 
nocturn, a compensar en el pagament del període de desembre 2018.

ALCALDIA

4. Aprovació adhesió al Consell de Salut del Baix Llobregat

El Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar, en sessió plenària de 17 de 
desembre de 2018, el Reglament orgànic i de funcionament del Consell de Salut del 
Baix Llobregat, amb la finalitat d’establir els canals organitzatius i de participació en 
el si d’aquest Consell i els seus òrgans de govern i representació, així com les seves 
funcions i competències.

L’objecte del Consell de Salut és promoure la participació dels ajuntaments, amb la 
col·laboració del agents socials i econòmics, les institucions, entitats, plataformes i 
associacions comarcals representatives i implicades en els aspectes relacionats amb 
els serveis de salut a la comarca.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat al Consell de 
Salut del Baix Llobregat i facultar l’alcaldessa per a la signatura del Protocol d’adhesió 
que consta a l’expedient.

SEGON. Determinar, de conformitat amb el Reglament aprovat, que la representació  
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en el Ple del Consell de Salut, correspondrà 
a l’Alcaldessa, en qualitat de titular, i el regidor/a de Salut Pública, com a suplent.

TERCER. Donar compte d’aquest acord al Ple municipal en la propera sessió que es 
celebri.

QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i als 
ajuntaments de la comarca.

SALUT PÚBLICA

5. Incoació del contracte de servei de control de plagues (2019-2020).

El control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per les 
implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans. Cal que de forma 
continuada i sistemàtica es mantingui controlada la població d’insectes  i rosegadors a 
la ciutat. També s’ha de disposar dels mitjans adequats per dur a terme les 
desinfeccions que siguin necessàries als edificis o llocs públics de la nostra ciutat.
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Atesa la importància d’aquest problema, i tal com assenyala la Llei de bases de règim 
local, els ajuntaments han d’actuar dins de les seves competències municipals, vetllant 
per la salubritat pública, garantint la seguretat dels llocs públics i protegint el medi 
ambient. La voluntat del Consistori es disposar d’un programa de control integrat de 
plagues anual, amb actuacions continuades en els edificis i instal·lacions de titularitat 
pública, amb l’objectiu de mantenir-los en bones condicions higienico-sanitàries.

En no disposar de mitjans personals i materials idonis per dur a terme aquestes 
tasques, es fa necessària la licitació d’un expedient de contractació que permeti 
aconseguir l’objectiu proposat.

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

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

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei de control de plagues
a tots els edificis i instal·lacions de titularitat municipal, mitjançant el procediment 
obert simplificat abreujat, 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 s’estableix en un màxim de 7.500,00 €, 21% d’IVA exclòs, per a l’any de 
durada del contracte.

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 d’abril 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 9.075,00 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22700 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en el pressupost de l’exercici 2020, amb el següent desglòs:

 Exercici 2019...................... 6.806,25 €
 Exercici 2020...................... 2.268,75 €

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

RÈGIM INTERIOR
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6. Reajustament d'anualitats del contracte de subministrament del vehicle 
Toyota Auris.

Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 30 de juliol de 2018, es va 
adjudicar, dins l’Acord Marc aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local 
de Catalunya, el contracte de subministrament en la modalitat d’arrendament operatiu 
d’un vehicle per l’Àrea de Règim Interior de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
amb data d’inici prevista d’efectes comptables l’1 de setembre de 2018, segons el 
detall següent:

Adjudicatari: ALD Automotive SAU amb CIF A80292667
Vehicle: Toyota Auris 1.8 140H Hybrid Active (B. Plus)
Durada contracte: 48 mesos
Quilometratge anual: 10.000 Kms.
Preu vehicle: 399,93€ al mes, IVA inclòs
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0222 euros/Km sense IVA
Pagament quilòmetres per excés: 0,0222 euros/Km sense IVA
Opció de compra a 48 mesos: 12.278,95 euros més IVA

El vehicle adjudicat Toyota Auris amb matrícula 4143KRB va ser entregat en data 26 
d’octubre de 2018, tal i com consta acreditat en l’acta d’entrega que forma part de 
l’expedient, iniciant-se el termini de 48 mesos de durada del contracte que, en 
conseqüència, finalitzarà el 25 d’octubre de 2022. Tot i així, la primera factura 
presentada corresponent a aquest contracte, i que contempla el període de facturació 
de 26 d’octubre a 30 de novembre de 2018, no ha estat presentada en aquest 
Ajuntament fins el 29 de gener de 2019. En conseqüència, procedeix reajustar les 
anualitats establertes en l’acord d’adjudicació de data 30 de juliol de 2018, així com 
els seus imports.

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. Procedir al reajustament dels imports de les anualitats aprovats en l’acord 
d’adjudicació adoptat per la Junta de Govern Local en data 30 de juliol de 2018, en els 
termes descrits en la part expositiva, adaptant-los a la data d’inici amb efectes 26 
d’octubre de 2018.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de //719,88.-//€, IVA inclòs, 
subordinada al crèdit que es consigni a l’aplicació pressupostària 02.920.20400 de 
l’exercici de l’any 2022. 

TERCER. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i 
efectes.

SERVEIS PÚBLICS
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7. Aprovació del Conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona per a la gestió de la fracció vegetal (2019).

Actualment existeix un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la gestió de la fracció 
vegetal. 

L’Ajuntament de Corbera i l’AMB van signar, el 9 d’abril de 2013, el conveni de 
col·laboració per a la compensació i regularització dels saldos pendents de pagament 
entre ambdues institucions.

El mes de juliol de 2014, l’Ajuntament de Corbera i l’AMB van signar el primer conveni 
de col·laboració per a la gestió de la fracció vegetal. Aquest conveni estableix el 
període, les condicions i les quantitats econòmiques que l’AMB ha de satisfer a 
l’Ajuntament de les despeses derivades de la gestió de la fracció vegetal generada i 
tractada per part de l’Ajuntament. Aquest conveni té una vigència fins el 31 de 
desembre de 2015, i es prorrogarà anualment de manera automàtica.

El 21 de desembre de 2017 es va signar una addenda al conveni de col·laboració en 
la que es prorroguen les condicions del conveni signat entre l’AMB i l’Ajuntament, en 
juliol de 2014, fins el 31 de desembre de 2018.

L’Ajuntament de Corbera té la voluntat de formalitzar un nou conveni de col·laboració 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb l’objecte d’establir el període, les 
condicions i les quantitats econòmiques que l’AMB ha de satisfer a l’Ajuntament de les 
despeses derivades de la gestió de la fracció vegetal generada i tractada per part de 
l’Ajuntament.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la gestió de la fracció vegetal, per 
a l'establiment del període, les condicions i les quantitats econòmiques a satisfer a 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat de les despeses derivades de la gestió de la 
fracció vegetal generada i tractada per part de l'Ajuntament. El present conveni tindrà 
una vigència de 1 any a comptar des del 1 de gener de 2019. Les parts podran acordar 
la pròrroga del present conveni per un període màxim de 1 any addicional, el qual 
requerirà un acord exprés de les parts.

SEGON. Facultar l’alcaldessa Sra. Montserrat Febrero i Piera, o persona en qui delegui, 
per a la signatura de l’esmentat conveni.

TERCER. Notificar-ho a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

SECRETARIA

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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8. Donar compte de resolucions d’especial interès a la Junta de Govern Local 
de data 25 de febrer de 2019.

1. De l’acord per part de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat, en sessió del 4 de febrer de 2019, d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del 
Prat de Llobregat al Consell de Salut del Baix Llobregat i facultar l’alcalde per signar el 
Protocol d’adhesió i representant en el Consell de Salut del Baix Llobregat.

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 sotmet a examen i votació el punt següent que 
resulta aprovat amb el mateix quòrum.

CULTURA

Urgència I. Renúncia a la subvenció concedida per l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (OSIC 2018). 

El 19/01/2018 es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució 
CLT/38/2018, de 12 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell 
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) pel qual s’aproven 
les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de les 
biblioteques.

El dia 23/02/2018 es va formalitzar la petició de la subvenció (reg. Sortida 2018/831) 
per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya amb un import de 6.000€, i en data 16/04/2018 es va concedir 
l’ajut amb codi CLT 060/18/00104, per l’import sol·licitat.

A data 31 de desembre de 2018, aquesta subvenció, per circumstàncies imprevistes 
no ha estat gestionada i en conseqüència, s’hi ha de renunciar.

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

ACORDS

PRIMER. Renunciar a la subvenció concedida per l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural (OSIC) amb codi CLT 060/18/00104.

SEGON. Ordenar la devolució de la bestreta de la subvenció, aplicació pressupostària 
2018/145088 amb un import de 4.800€ al compte corrent BBVA 
ES6901826035470201510760 que té com a titular l’OSIC amb CIF Q0801883J.

TERCER. Notificar aquest acord a l’OSIC.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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9. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

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 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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