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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 31 d’octubre de 2022 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 d'octubre de 2022.

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:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents:

- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

Absents i excusats/des: -    Mercè Rocas i Rubio, regidora

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.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

2. Aprovació Annex Econòmic i de servei del Conveni de col·laboració amb 
l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) per l’any 2022.
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb data 30/06/2022 i registre d’entrada núm. 
2022/8134 presenta l’Annex Econòmic i de servei del conveni de col·laboració 
regulador del finançament de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA-IV) 
del Baix Llobregat, corresponent a l'any 2022, el qual l’Ajuntament de Corbera de 
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Llobregat el subscriu simultàniament amb els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de 
Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Pallejà, El Papiol, 
Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires, que constitueixen l’àmbit territorial 
d’actuació de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV) del Baix Llobregat.

L’objectiu d’aquest servei es la valoració, l’actuació i l’atenció d’infants de zero a divuit 
anys que es troben en situació de risc de desemparament, així com el seguiment i el 
tractament de les seves famílies.

Les aportacions es calculen en base al nombre d’habitants de cada municipi i 
proporcional al nombre de casos atesos i segons finançament fixat en el nou contracte 
programa 2022-2025.

Zona EAIA-IV
Població Corbera de Llobregat  
Demografia 15.017
Aportació 2022 3.655,01€

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Benestar social i gent gran proposa a la 
Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’Annex Econòmic i de servei del Conveni de col·laboració regulador 
del finançament de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV) del Baix 
Llobregat, per a l’any 2022, segons el text que resta incorporat a l'expedient.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa al Consell Comarcal del Baix Llobregat amb 
CIF P5800011H, per import de 3.655,01€ amb càrrec a la  partida 30.231.46500 del 
vigent pressupost municipal.

TERCER. Facultar l’alcaldessa o la persona que la substitueixi per a la signatura de 
l’annex Econòmic i de servei del conveni.

QUART. Notificar el present acord d’aprovació de l’Annex al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.

3. Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Servei Especialitzat 
d’Atenció a les Persones (SEAP) per al període 2022-2024.

Durant l’any 2017 el Consell Comarcal va realitzar un estudi amb professionals, 
persones grans i persones amb discapacitat de la comarca del Baix Llobregat, i va 
resultar com a punt més assenyalat la necessitat d’un Servei Especialitzat d’Atenció a 
les persones Grans i Persones en situació de fragilitat per la millora de la qualitat de 
vida de les persones d’aquest col·lectiu.
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat va incorporar al juny del 2018 el Servei 
Especialitzat d’Atenció a les Persones del Baix Llobregat i ha tingut continuïtat a través 
d’un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, constituït per dues juristes, 
un metge geriatra i psiquiatra, una treballadora social, una coordinadora i una auxiliar 
administrativa.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb data 30/03/2022 i registre d’entrada núm. 
2022/3879 presenta el conveni de col·laboració regulador del finançament de l’equip 
del Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones (SEAP) del Baix Llobregat, per al 
període 2022-2024, el qual l’Ajuntament de Corbera de Llobregat el subscriu 
simultàniament amb els Ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de 
Rosanes, Cervelló, Collbató, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, El Prat de 
Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, 
Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat que constitueixen l’àmbit territorial. 

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat com a beneficiari d’aquest servei ha de 
participar en el finançament de les despeses generades per la contractació i el 
funcionament del personal de l’esmentat equip, amb l’aportació segons el text que 
resta incorporat a l'expedient.

La Vigència del conveni és desde l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2024, 
prorrogables a un límit màxim de tres anys, amb caràcter previ a la seva finalització i 
les parts així ho acordin.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Benestar social i gent gran proposa a la 
Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració regulador del finançament del Servei 
Especialitzat d’Atenció a les Persones per al període 2022-2024.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.113€ al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, amb CIF P5800011H, amb càrrec a l’aplicació 30.231.46505 del vigent 
pressupost municipal.
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa o persona que la substituexi per a la signatura del 
conveni.

QUART. Notificar el present acord d’aprovació del conveni al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.
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4. Aprovació de la pròrroga del Conveni per al reaprofitament d'excedents 
alimentaris per a l'any 2023.

Amb  l'objectiu general de reduir el malbaratament alimentari al menjador de les 
escoles Puig d'Agulles i El Corb, i donar sortida als excedents de menús generats a la 
cuina d’ambdues escoles, el 2 de febrer de 2016 es va signar l'Acord de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, l'AFA El Mirador, l'empresa 7 i Tria, S.A. 
i l'entitat Corbera Voluntària, en el marc del projecte d'aprofitament dels excedents 
alimentaris del servei de cuina de l'Escola Puig d'Agulles. Posteriorment es va adherir 
a aquest acord l’escola El Corb el 5 de març de 2018.

El 4 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local, va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’AFA El Mirador, l’AFA El 
Corb, l’empresa 7 i Tria, S.A. i l’entitat Corbera voluntària, per a l’any 2019 i 
prorrogables fins un màxim de 4 anys.
 
Les parts han manifestat interès en seguir col·laborant en el projecte d’aprofitament 
dels excedents alimentaris de llurs serveis de cuina, donat el bon funcionament del 
projecte, fet que porta aquesta regidoria a proposar la pròrroga del conveni de 
col·laboració per a l’any 2023, que té vigència des del primer de gener de 2023 fins el 
31 de desembre de 2023.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Benestar social i gent gran proposa a la 
Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar, amb efectes des del primer de gener de 2023 i pel termini d’un 
any, la pròrroga del Conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, l’AFA El Mirador, l’AFA El Corb, l’empresa 7 i Tria, S.A., i l’entitat Corbera 
Voluntària.

SEGON. Notificar l’acord adoptat a l’AFA Mirador, l’AFA el Corb, l’empresa 7 i Tria, 
S.A., i l’entitat Corbera Voluntària.

CULTURA

5. Aprovació del Conveni amb l’ Associació de Comissió de Reis de Corbera de 
Llobregat 2022.
 
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 2022 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).
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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 al Pressupost vigent, figura a la partida 
33.338.48900, una a favor de l’entitat Associació de Comissió de Reis de Corbera de 
Llobregat, per import de 10.000€ per la realització de la cavalcada i/o festa de 
celebració d’arribada dels Reis de l’any 2022 i per a la preparació i coordinació 
prèvia, de la cavalcada i/o festa de celebració dels Reis de l’any 2023.

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 Associació Comissió de Reis de Corbera de Llobregat, amb CIF: G66107269, 
per SOL_ENTRA_2022_8182, de data 30 de juny, ha presentat la sol·licitud de 
subvenció de 10.000€,  consignada nominativament al pressupost per a l’exercici 
2022, en concepte de bestreta.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Cultura proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació de 
Comissió de Reis de Corbera de Llobregat, la realització de la cavalcada i/o festa de 
celebració d’arribada dels Reis de l’any 2022 i per a la preparació i coordinació 
prèvia, de la cavalcada i/o festa de celebració dels Reis de l’any 2023.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l’Associació de Comissió de Reis de Corbera de Llobregat, amb CIF: G66107269, per 
import de 10.000€, destinada a finançar la programació d’aquesta entitat, 
corresponent a la realització de la cavalcada i/o festa de celebració d’arribada dels 
Reis de l’any 2022 i per a la preparació i coordinació prèvia, de la cavalcada i/o festa 
de celebració dels Reis de l’any 2023.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació Comissió de Reis de 
Corbera de Llobregat, amb CIF: G66107269, per import de 10.000€, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 33.338.48900 del vigent pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació del 100% de la despesa en concepte de bestreta, de la 
subvenció atorgada a favor de l'entitat Associació de Comissió de Reis de Corbera de 
Llobregat, amb CIF: G66107269, per import de 10.000€, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 33.338.48900 del vigent pressupost municipal, i procedir al seu 
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pagament un cop subscrit el conveni regulador, d'acord amb les condicions establertes 
a la clàusula tercera de l'esmentat conveni.

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa o persona qui delegui, per signar aquest conveni.

SISÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

 MEDI AMBIENT

6. Aprovació sol·licitud subvenció per a la gestió del Programa metropolità 
d’actuacions de gestió forestal.

El 25 de juliol de 2022 per decret de la Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
es va resoldre aprovar definitivament el Programa metropolità d’actuacions de gestió 
forestal (PMAF) que inclou la memòria i les directrius de gestió.

El programa s’emmarca dins del Pla d’actuació metropolitana 2019-2023, aprovat 
definitivament el 23 de febrer de 2021. En l’actuació es preveu reduir el risc d’incendi 
forestal mitjançant una gestió activa del territori i una potenciació dels plans de gestió 
forestal i aprofitament econòmic de la massa forestal. S’emmarca en els següents 
objectius:  

 Adoptar mesures  urgents  per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. La 
prevenció  d’incendis és una eina bàsica per a lluitar contra  el canvi climàtic.

 Protegir, gestionar i promoure l’ús  sostenible dels ecosistemes terrestres, 
gestionar  els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i 
revertir la degradació del sòl i aturar la pèrdua de la biodiversitat. La natura es 
vital  per a la nostra supervivència, ja que ens proporciona oxigen, regula els 
sistemes meteorològics, pol·linitza els cultius i produeix aliments. 

Els ajuntaments  hauran de fer una proposta d’actuació a realitzar en el seu terme 
municipal  mitjançant acord de l’òrgan competent i hauran  d’indicar una estimació 
dels imports  de cadascuna de les actuació que volen executar.  L’import màxim que 
cada municipi  pot demanar no pot sobrepassar l’assignació indicada en l’apartat 1.2.2.

Les actuacions que es poden sol·licitar són:

 Arranjament  en la xarxa camins
 Arranjament amb la col·locació  de rampes per a sortides de fauna.
 Actuacions  relacionades a dipòsits de capacitat reduïda i hidrants.
 Altres  relacionades amb l’objecte del present programa.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat té previst executar treballs Forestals a la finca 
de Can Canals per a la ampliació de la franja perimetral de prevenció d’incendis 
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forestals. En la Fitxa Annex 2 i documents A i B es descriuen els treballs forestals a 
realitzar.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Medi ambient proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- ACCEPTAR íntegrament la memòria i les directius de gestió del Programa 
metropolità d’actuacions de gestió forestal aprovades definitivament en data 25 de 
juliol de 2022 per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

SEGON.- SOL·LICITAR l’execució de les actuacions següents dins de l’esmentat 
Programa amb l’ordre de prioritat indicat, i amb un import màxim de 17.973,33€ 
euros. S’adjunten, a continuació, les fitxes descriptives de cada actuació i els certificats 
de disponibilitat i compatibilitat de terrenys. Així mateix, s’adjunta el Pla municipal de 
prevenció d’incendis forestals (PPI) aprovat, així com el justificant de la seva 
aprovació. 

TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

REGIM INTERIOR I EQUIPAMETS

7. Aprovació de l’expedient de contractació contracte mixt subministrament i 
obres instal·lació tanques zona esportiva i escolar.

Les tanques de les escoles Puig d’Agulles i Jaume Balmes, i de la zona esportiva, es 
troben força degradades, amb diversos trams trencats que poden suposar talls i ferides 
de més o menys gravetat per a la mainada i pels vianants. Addicionalment, en  una 
de les escoles, la degradació de la tanca actual permet l’entrada al recinte de senglars, 
amb el conseqüent perill. 

Per a solucionar aquests problemes, es proposa la substitució de les tanques actuals 
en aquestes zones, així com la pavimentació d’una vorera afectada dins el recinte de 
la zona esportiva. Totes aquestes actuacions han de ser efectuades per part d’una 
empresa, i per aquest motiu, procedeix efectuar-ne la licitació oportuna.

En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques, que han estat elaborats en format de 
memòria valorada per a cada actuació a efectuar, que han de regular aquest contracte, 
i que han estat informats favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, 
quedant incorporats a l’expedient. 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació mixt de subministrament i obres per a 
la instal·lació de tanques a dos centres escolars i a la zona esportiva del nucli urbà, 

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

Codi Segur de Validació 7fad85c9aa9140d1ad4763b41e6b1c8a001

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

 P
u

ig
21

/1
1/

20
22

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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


així com la pavimentació d’una vorera davant la zona esportiva, entre els carrers Josep 
Tarradellas i Frederic Soler “Pitarra”, mitjançant el procediment obert simplificat amb 
tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada atès que el VEC s’estableix 
en 68.265,29€, essent la prestació principal el subministrament motiu pel qual es 
seguiran les especificacions establertes a la Llei quant a contractes de 
subministrament, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i els Plecs 
de prescripcions tècniques amb consideració de memòries valorades, que regularan 
aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de 82.601,00€, 
21% d’IVA inclòs, 68.265,29€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada i 
execució del contracte, de conformitat amb els pressupostos que consten en els tres 
documents de prescripcions tècniques, i una durada del contracte que s’estableix en 
un màxim 3 mesos en funció de l’adjudicació del contracte i no s’estableix pròrroga en 
aquest contracte. Aquest termini s’iniciarà a comptar de l’inici dels treballs que no 
podrà ser superior a dos mesos des de l’enviament de la notificació de l’adjudicació.

L’import del contracte serà el que resulti de l’oferta efectuada per l’empresa licitadora, 
i la baixa oferta serà la que s’apliqui uniformement als preus unitaris en què es 
desglossen els pressupostos.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat publicant l’anunci de licitació en el 
perfil del contractant, atorgant un termini de quinze (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 per import màxim de 82.601,00€, 21% d’IVA inclòs, 
que es finançarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost municipal 
vigent, números: 02.323.63200 (Projecte econòmic 2022/2/AJUNT/2), 46.870,23 
euros (21% d’IVA inclòs); 02.342.60901 (Projecte econòmic 2022/2/AJUNT/3), 
25.862,35 euros (21% d’IVA inclòs); i 11.1532.61918 (Projecte econòmic 
2022/2/AJUNT/18), 9.868,42 euros (21% d’IVA inclòs).

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

SERVEIS PÚBLICS

8. Aprovació sol·licitud subvenció en el marc de la convocatòria per a la 
millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en la baixa.

En el DOGC 8689 de 15 de juny de 2022 es va publicar l’ORDRE PRE/140/2022, de 13 
de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de 
les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en 
baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees 
NextGenerationEU.
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I en el DOGC 8704 de 7 de juliol de 2022 la RESOLUCIÓ PRE/2115/2022, de 28 de 
juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds de subvenció 
(ref. BDNS 636385).

Per l’Àrea de Serveis Públics de l’ajuntament es va valorar la necessitat de presentar 
el projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable de la carretera de Corbera, a la 
urbanització de la Creu Sussalba, entre els carrers de la Font i de la Creu Sussalba i 
Avinguda de Can Negre, al tractar-se de canonades que es van instal·lar fa anys, es 
troben pròximes a la fi de la seva vida útil, a més d’haver patit nombroses avaries en 
els darrers temps, amb la finalitat de reduir les pèrdues d’aigua en aquest sector.  
L’import de les obres ascendeixen a 89.990,80 € (IVA no inclòs). 

De conformitat amb les bases reguladores no es consideren despeses subvencionables 
les que corresponen al manteniment de les actuacions executades i l’IVA i l’import 
màxim de la subvenció és del 80 % de la despesa subvencionable.

Per això, es va sol·licitar l’import de //71.992,64 //€ equivalent al 80 % de la despesa 
subvencionable.

A l’expedient hi ha incorporada la memòria tècnica de la renovació de la xarxa, 
subvencionable segons preveu la base 6.1 b) actuacions d’inversió per a la reducció 
de pèrdues en les xarxes de distribució en baixa ja existents. A més s’hi ha incorporat 
tota la documentació administrativa, econòmica i tècnica requerida a la Base 10.3. 

Per Decret de l’alcaldia 1497/2022, de 5 d’agost, es va exercir de manera puntual la 
potestat d’avocació de la competència i es va aprovar la sol·licitud de subvenció en 
mèrits al resolent setè del Decret núm. 2019/1301, de 21 de juny,  on l’Alcaldia 
assumeix directament les competències delegades a la Junta de Govern Local 
determinades en el mateix decret, atès que durant el mes d’agost no es celebren 
juntes de govern local, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat d’avocació 
de manera puntual.

En data 10 d’octubre s’ha publicat per la directora general d’Administració Local un 
anunci pel qual es fa pública la llista de sol·licitants que han d’esmenar la seva 
sol·licitud en el marc de la convocatòria, i en el que atorguen 10 dies hàbils a comptar 
des de l’endemà de la publicació de l’anunci per a presentar la documentació requerida. 
Entre les esmenes i en relació al certificat acreditatiu de l’acord o resolució adoptats 
per l’òrgan competent de l’ens sol·licitant, exposen que l’òrgan competent és el Ple de 
l’Ajuntament i que cal que es presenti un certificat de l’acord.

El Ple de l’ajuntament en sessió de data 8 de juliol de 2019 va delegar competències, 
previ dictamen de la Comissió Assessora, en favor de la junta de govern local. Entre 
altres va delegar les següents:

“m) La sol·licitud i acceptació de subvencions i qualsevol altra ajuda econòmica que 
atorguin a l’Ajuntament altres administracions públiques o persones físiques o 
jurídiques, i que sigui de competència plenària per així determinar-ho la normativa 
d’aplicació.”
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Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Serveis públics proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER.  Aprovar la memòria tècnica de l’actuació Renovació de la xarxa d’aigua 
potable de la carretera de Corbera, que es troba incorporada a l’expedient.

SEGON. Aprovar la sol·licitud de subvenció per a realitzar les obres de renovació de 
la xarxa d’aigua potable de la carretera de Corbera, a la urbanització la Creu Sussalba, 
en els termes següents:

Tipologia (base 6.1):   b) actuacions d’inversió per a la reducció de pèrdues en les 
xarxes de distribució en baixa ja existents.
Import projecte:  89.990,80 € (IVA no inclòs). 
Import sol·licitud subvenció: //71.992,64 //€
Percentatge sol·licitud subvenció:  80 % de la despesa subvencionable.

TERCER. Aprovar l’adhesió al codi ètic que figura com a annex en el model tipus de 
bases reguladores de l’Administració de la Generalitat de Catalunya aprovat per 
l’ACORD GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model tipus 
de bases reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.

QUART. Fer constar que l’actuació d’inversió aprovada en aquesta resolució compleix 
els requisits de la base reguladora 6.2, que està emmarcat dins el component 5, 
inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i que té viabilitat per 
donar compliment a les fites i objectius d’aquestes subvencions.

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa o qui legalment la substitueixi per a que pugui signar 
la documentació de la sol·licitud.

SISÈ. Donar compte a la Comissió Assessora en la propera sessió ordinària que se 
celebri als efectes previstos a l’article 126.2 del Reglament d’organització i 
funcionament de les entitats locals.

9. 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 11:30 
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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