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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2015

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 
general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa

- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa

- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa

- Carme Benito Gómez, regidora

- Jordi Anducas i Planas, regidor

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents: Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado García, J.A. Andrés Palacios i Manel 
Ripoll i Puertas.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS

Contractació

2.Aprovació de nous preus de la prestació P6 del contracte de gestió integral del 
servei de l’enllumenat públic.    

En data 11 de gener de 2013 es va formalitzar amb l’empresa Elecnor, SA amb CIF A-
48027056, el contracte per a la gestió integral del servei de l’enllumenat públic i de 
serveis de consum energètic amb inversió a les instal·lacions municipals, per import total 
de //4.153.099,63.-// € (21% d’iva exclòs) pels 160 mesos de durada inicial del 
contracte, amb data d’inici d’efectes l’11 de gener de 2013 i acabament el 10 de maig de 
2026, essent modificat per acord del Ple municipal en data 9 de juliol de 2013, quedant 
fixat l’import total anual en //328.063,98.-// €, 21% d’IVA exclòs. 

Per acord del Ple municipal, d’11 de novembre de 2014, es va modificar el contracte, per 
canvi en la facturació del subministrament establert en el plec de clàusules 
administratives particulars inicial, i es va aprovar el text refós del Plec amb incorporació 
de les modificacions del text aprovades.



La formalització del contracte contemplava en el punt 3 de l’Annex I, la incorporació dels 
preus establerts per treballs complementaris (P6), amb la corresponent reducció del 30% 
per aplicació de la baixa oferta per Elecnor, SA.

Durant el transcurs del contracte s’han hagut de fer feines de reparació o de nova 
instal·lació que no es trobaven a la llista de preus dels treballs complementaris (P6). Per 
tant, es considera necessari introduir els següents preus a l’esmentada llista.

En data 16 d’octubre de 2015 el tècnic municipal ha emès informe al respecte, que 
s’incorpora a l’expedient, on s’estableixen els nous preus d’execució material que 
s’introduiran en el contracte, tenint en compte que tots els preus proposats estan 
expressats en origen i que se’ls haurà d’aplicar el mateix coeficient de revisió (Kt) que 
s’aprovi per a cada període del contracte.

L’empresa Elecnor, SA ha presentat la seva acceptació als nous preus mitjançant escrit 
de data 19 d’octubre de 2015 i RE núm. 2015/7362.

Atès el previst a la clàusula 1.15.6. Prestació P6 – Treballs Complementaris del Text 
Refós del Plec de Clàusules, els nous preus han de ser aprovats per l’òrgan de 
contractació després de la seva execució per tal de poder-los abonar a l’adjudicatari. En 
aquest cas, l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per delegació efectuada 
pel Ple de data 29 de juliol de 2014, en tractar-se d’un acord que s’ha d’adoptar com a 
conseqüència de l’execució del contracte de conformitat amb el previst en el Plec.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Serveis Públics, la Junta de Govern Local 
acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar els nous preus proposats que passaran a formar part de la prestació 
P6, en base a les consideracions de l’informe tècnic.

SEGON. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i 
efectes, juntament amb l’informe tècnic que contempla els nous preus aprovats.

ALCALDIA

3. Aprovació de l'expedient d'operacions jurídic complementàries 3 al projecte 
de reparcel·lació de Can Coll.

EXP: CO.OJC3.15
ASSUMPTE: Aprovació OPJC3 Can Coll.

En data 2 de setembre de 2015 i mitjançant Decret d’Alcaldia 1637/2015, es va concedir 
amb caràcter previ a l’aprovació de les operacions jurídic complementàries 3 al projecte 
de reparcel·lació de la unitat d’actuació Can Coll, un termini de 20 dies als afectats per 
l’expedient d’operacions en tràmit, per tal que poguessin presentar les al·legacions que 
consideressin convenients en compliment del que determina l’article 168.1.b del Decret 
305/2006 d’aprovació del Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya.

Aquest acord va ser notificat de forma individualitzada als titular afectats, tal com queda 
acreditat a l’expedient. 
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Finalitzat el termini d’audiència atorgat als interessats, es constata que han estat 
presentats dos escrits d’al·legacions segons el detall següent:

-  Al·legació 1, presentada per M. T. A. V. (LOPD) (RE 5434/2015, de 
10.09.15):

Al·lega l’existència d’una discrepància entre la superfície consignada al projecte 
d’OJC 3, de 2.024 m2, i la real, de 4.025 m2, resultant de l’agrupació de dues 
finques anteriors (les que figuraven al projecte original com a finques 37 i 38). 

En conseqüència, sol·licita la modificació de la fitxa 37-38 per tal que aquesta 
reflecteixi una superfície de 4.025 m2. 

- Al·legació 2, presentada per J. C. A. (LOPD)(RE 6752/2015, de 23.09.15):

Al·lega l’omissió en la fitxa de la indemnització corresponent a l’eliminació de 
l’arbrat existent en la finca 36 del projecte originari, com a conseqüència de la 
construcció del clavegueram, la qual ja va ser aprovada per l’Ajuntament 
mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local, de 30.09.2009, sobre “Aprovació 
definitiva i resolució d’al·legacions a la memòria tècnica de servituds de la UA Can 
Coll”. 

La tècnica dels serveis jurídics municipals ha emès informe de resolució, el 28 d’octubre, 
on proposa l’estimació de les dues al·legacions, fent constar que no es tractaria 
d’efectuar cap modificació substancial en el document objecte de l’expedient. 

Atès el que determina l’article 168 del Decret 305/2008, de 18 de juliol pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei d'urbanisme, a proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern Local 
acorda el següent: 

PRIMER  Estimar les al·legacions presentades pels senyors M. T. A. V. i J. C. A (LOPD), 
en dates 10.09.2015 i 23.09.2015 respectivament, per les raons que consten a l’informe 
emès pels serveis jurídics el 28.10.2015.
 
SEGON. Aprovar l’expedient d’operacions jurídic complementàries 3 al Projecte de 
Reparcel·lació de Can Coll (OPJC 3), de conformitat amb el contingut de l’informe jurídic 
de data 26 de maig de 2015 (i documents annexos), i amb incorporació de les emenes 
practicades en aquest expedient com a resultat del tràmit d’audiència atorgat, i que 
consten definides a l’informe jurídic de data 28 d’octubre de 2015.

TERCER  Expedir certificació d’aquest acord al Registre de la Propietat de Sant Vicens 
dels Horts per tal que procedeixi a la seva inscripció en els termes de l’article 1 del Reial 
Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al 
Reglament per a l’execució de la Llei hipotecària sobre inscripció en el Registre de la 
Propietat d’actes de naturalesa urbanística.

QUART. Notificar-ho a les persones que apareixen com a interessades en l’expedient.



ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4. Aprovació Addenda al Conveni ACOPA 2015.

En data 9 de desembre de 2014, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació de 
Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA) van formalitzar un conveni de 
col·laboració per a la posada en marxa del Pla de Dinamització del Comerç, on s’establia 
una aportació econòmica de 16.000 € l’any, en concepte de subvenció. 

La clàusula setena establia la vigència del conveni per a l’any 2014, si bé podia ser 
prorrogat de forma expressa i per terminis anuals fins a un màxim de 4 anys, 
condicionant aquestes pròrrogues a l’existència efectiva de consignació pressupostària en 
la quantia que es fixés en cada moment. 

En el Pressupost Municipal vigent hi ha consignada nominativament una subvenció per 
import de 16.000€ a l’aplicació 25.4314.48900.

Donat que ACOPA ha informat dels punts fonamentals que conformen el seu pla de 
dinamització comercial per a l’any 2015 i, en consens, s’ha determinat la voluntat de 
renovar-los, i atès que subsisteixen les raons que van motivar la signatura del conveni, 
això és, la d’afavorir la dinamització del comerç integrat en el teixit urbà, en l’àmbit 
d’actuació de l’ACOPA i en la transformació d’aquesta àrea en un centre comercial cívic i 
de lleure al servei dels ciutadans de Corbera de Llobregat. 

Per tot això, a proposta de la regidoria de  Desenvolupament Econòmic, la Junta de 
Govern Local acorda el següent:  

PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i l’Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA) per a l’execució 
del pla de dinamització del comerç urbà, corresponent a l’any 2015.

SEGON. Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a ACOPA, amb NIF G61252326, 
per un import de setze mil euros (16.000,00€), 

destinada a finançar les actuacions corresponents a l’exercici 2015 del Pla de 
Dinamització Comercial de Corbera de Llobregat, d’acord amb l’apartat 1er de l’article 10 
de l’Ordenança General de Subvencions. 

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa de 16.000.-€ amb càrrec a la partida 
pressupostària 25.4314.48900 del pressupost municipal vigent. 

QUART. Notificar el present acord d’aprovació a l’Associació de Comerciants i Empresaris 
de Corbera (ACOPA).
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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL i GENT GRAN

5.Aprovació aportació econòmica del Consell Comarcal per a Immigració.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de Junta de Govern de 4 de maig de 
2015, va aprovar la distribució econòmica corresponent a la fitxa 7, d’Acollida i integració 
de persones estrangeres immigrades, segons el Protocol Addicional de l'any 2015 del 
Contracte Programa 2012-2015, subscrit amb el Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya; per al servei de primera acollida a l'àmbit local de 
Catalunya.

L’esmentada distribució econòmica per a l’any 2015 assigna a l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat una aportació econòmica, en concepte de “Reforç al servei municipal”, per 
import de 2.000,00 euros.

A proposta de la regidoria de Benestar Social i Gent Gran, la Junta de Govern Local 
acorda el següent: 

PRIMER. Acceptar l’aportació econòmica de 2.000,00 euros, corresponent a la fitxa 7, 
d’Acollida i integració de persones estrangeres immigrades, segons el Protocol Addicional 
2015 del Contracte Programa 2012-2015, d’acord amb la distribució econòmica aprovada 
pel Consell Comarcal del Baix Llobregat.

SEGON. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

6. Precs i preguntes.

No se’n formula cap. A continuació i abans d’aixecar la sessió, la secretària dóna compte
dels assumptes següents:

 Donar compte del decret d’alcaldia 1689/2015 relatiu a l’aprovació de la 
participació en el programa “Treball i Formació” adreçat a persones aturades 
perceptores de la renda mínima d’inserció i també de l’adhesió al projecte 
comarcal “Manteniment d’espais, equipaments i instal·lacions públiques.

 Donar compte del decret d’alcaldia 1690/2015 de modificació, per part del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’unes variacions a introduir en l’acord 
aprovat per Junta de Govern Local de 20 de juliol sobre la participació en el 
programa “Treball i Formació”.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:55 hores, 
i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

Vist i Plau
La secretària L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez Montserrat Febrero i Piera
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