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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:10 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, Rosa Boladeras Serraviñals i assistits per la 
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Montserrat Febrero i Piera, primera tinenta d’alcaldessa
- Ramon Gabarrón Rubio, segon tinent d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, ternera tinenta d’alcaldessa
- Manel Ripoll i Puertas, regidor
- Jordi Anducas Planas, regidor

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents: Arturo Martínez i Laporta, J.A. Andrés Palacios i Carme Benito Gómez. El 
regidor Alfredo Prado Garcia, tot i haver estat convidat, excusa la seva assistència per 
malaltia.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resten aprovats 
per unanimitat:

1.Aprovació acta sessió anterior.

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

2. Aprovació conveni de col·laboració per a l’esterilització de colònies de gats.

El 13.03.17, NACS - Friends of Nature, Sociedad para la Conservación de la Naturaleza 
y del Animal amb NIF G64392848 (R/E 2017/2319) ha presentat una sol.licitud per a 
obtenir una subvenció destinada a contribuir a les despeses corresponents a 
l'esterilització de gats del carrer pel projecte "Per una gestió de les colònies de gats".

Vista la voluntat d'ambdues parts de seguir un any més amb aquesta col.laboració, 
per tal que a Corbera es segueixi duent a terme el projecte de control i esterilització 
de les colònies de gats existents al municipi.

Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l'Alcaldia mitjançant el Decret 1148/2017, de 17 de juny.

Per tot l'exposat, a proposta de la Regidoria de Salut Pública aquesta Junta de Govern 
Local adopta el següents



ACORDS

PRIMER.- Aprovar el Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i l'entitat Sociedad para la Conservació de la Naturaleza y del Animal, NACS 
Friends of Nature, a realitzar durant l'any 2017, que s'adjunta a l'expedient.

SEGON. Facultar l'alcaldessa per a la signatura de l'esmentat conveni.

TERCER.- Notificar l'acord adoptat a l'entitat.

3. Atorgament subvenció a l’Associació de Propietaris de Can Margarit, 
Polígon I, per al manteniment i consum de l’enllumenat.

El Ple d’11 de novembre de 2014 va aprovar les minutes dels convenis de col·laboració 
entre l’Ajuntament i les urbanitzacions per al manteniment de serveis i de carrers de 
les urbanitzacions. En el cas de les urbanitzacions no recepcionades, en les quals les 
Associacions de Propietaris o bé Juntes de Compensació són titulars d’instal·lacions 
d’enllumenat dels carrers, es va establir una modalitat de conveni per tal d’aconseguir 
una millor eficiència energètica i seguretat de les instal·lacions.

La modalitat de conveni de col·laboració que té per objecte la millora de l’enllumenat, 
estableix que la subvenció dels dos primers anys es destini a l’ajut d’inversió inicial 
que han de fer les entitats urbanístiques en la instal·lació d’enllumenat. La primera 
anualitat de 2015 s’avançaria en forma de bestreta per a la inversió, i la segona 
anualitat de 2016 es percebria a l’acabament de l’obra, prèvia justificació de la 
despesa. El conveni fixa que, a partir d’aquest moment, les despeses de consum i 
manteniment corren a càrrec de l’Ajuntament, amb caràcter subvencional.

L’Associació de Propietaris del Polígon I de Can Margarit va subscriure aquesta 
modalitat de conveni el 12 de desembre de 2014 i té una durada de 5 anys, 
prorrogables a 10 anys. 

Atès que l’associació no ha pogut, durant l’any 2016, dur a terme la totalitat de les 
obres de millora i remodelació del servei de l’enllumenat, el 30 de gener de 2017 la 
Junta de Govern Local acorda aprovar una addenda per ampliar el termini d’execució 
fins a l’any 2017, addenda que ha estat  signada el 3 de febrer de 2017. 

El 24 de juliol de 2017 l’Associació va subscriure autorització per a que l’Ajuntament, 
mentre el conveni sigui vigent, faci el pagament de les factures  en concepte de 
manteniment de les instal·lacions a realitzar per l’empresa Elecnor i per consum 
elèctric de l’enllumenat. En aquest document l’Ajuntament es compromet a realitzar 
el pagament de les factures que presentin Elecnor i Endesa, en execució de la cessió  
del dret efectuat per l’Associació.

La urbanització haurà de disposar de les actes vigents amb resultat favorable de les 
inspeccions periòdiques reglamentàries. En cas de caducitat de les actes, les següents 
inspeccions periòdiques aniran a càrrec de l’associació.
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A fi de donar compliment al conveni subscrit, l’11 d’agost de 2017 NRE:7724 i el 12 
de setembre de 2017 amb NRE: 8549 i 28 de setembre de 2017 NRE: E497  l’Associació 
de Propietaris del Polígon I de Can Margarit justifica la inversió realitzada a 
l’enllumenat de la urbanització i, en compliment del conveni signat, sol·licita la 
subvenció pel cost del manteniment i el consum de l’enllumenat de la urbanització per 
l’any 2017, cedint el dret del seu cobrament a favor de les empreses Elecnor i Endesa 
en concepte de manteniment de l’enllumenat i consum, respectivament. A tal efecte, 
l’Ajuntament efectuarà el pagament directe de les factures que presentin. 

Per donar, doncs, compliment al compromís contret aquesta Junta de Govern Local 
adopta els següents

ACORDS

PRIMER.- Atorgar a l’Associació de Propietaris del Polígon I de Can Margarit la 
subvenció corresponent al cost del manteniment i consum de l’any 2017 de 
l’enllumenat, de la seva titularitat, per import de 3.060,00€

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de l’anualitat 2017 per a la subvenció 
corresponent al cost de manteniment i consum de l’any 2017 de l’enllumenat, de la 
qual són titulars, a l’Associació de Propietaris de Can Margarit Polígon I, NIF 
G59319699, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria del vigent pressupost municipal 
13.165.48000 amb import 3.060€.

TERCER.- Facultar a l’Alcaldia per a la realització de tots els tràmits inherents al 
pagament directe de les factures presentades per Elecnor, corresponents al 
manteniment de la instal·lació de l’enllumenat titularitat de l’Associació de Propietaris 
del Polígon I de Can Margarit.

QUART.- Facultar a l’Alcaldia per a la realització de tots els tràmits inherents al 
pagament directe de les factures presentades per l’empresa Endesa corresponents al 
consum de l’enllumenat  a nom de l’Associació de Propietaris del Polígon I de Can 
Margarit.

CINQUÉ.- La subvenció atorgada es justificarà tal i com estableix el document 1 i 2 
de tramitació de convenis d’enllumenat de les urbanitzacions no recepcionades signat 
entre les diferents associacions, Elecnor SA i l’Ajuntament  de Corbera de Llobregat. 

SISÉ.- Notificar als interessats.
 

4. Incoació contracte servei manteniment franges perimetrals de baixa 
combustibilitat.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat té atribuïdes les competències sobre prevenció 
i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi. En aquest sentit i amb 
el propòsit de millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i 



disminuir el risc de propagació d’un incendi forestal i/o urbà, l’Ajuntament té la 
voluntat de realitzar les actuacions necessàries pel manteniment de les franges 
perimetrals de baixa combustibilitat de les urbanitzacions La Soleia, Mas d’en Puig, 
Can Canonge, Can Llopard, Can Palet, Creu Sussalba, Can Coll, Can Moriscot, Socies, 
Cases Pairals, Can Montmany de Maspassoles, Santa Maria De L’avall, Can Margarit, 
El Mirador, Els Carsos, La Creu Nova, El Pontarró i Carretera de Sant Andreu.

Per a poder executar aquestes actuacions es fa necessària la contractació de les 
mateixes per part d’una empresa especialitzada.

S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que ha de regular aquest contracte, i que han estat informat 
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporats a 
l’expedient. 

Per tot l’exposat, aquesta Junta de Govern Local adopta els següents 

ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei de manteniment de les 
franges perimetrals de baixa combustibilitat de les urbanitzacions La Soleia, Mas d’en 
Puig, Can Canonge, Can Llopard, Can Palet, Creu Sussalba, Can Coll, Can Moriscot, 
Socies, Cases Pairals, Can Montmany de Maspassoles, Santa Maria De L’avall, Can 
Margarit, El Mirador, Els Carsos, La Creu Nova, El Pontarró i Carretera de Sant Andreu, 
pel procediment obert i amb aplicació de mesures de gestió eficient en la tramitació, 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 màxim 
s’estableix en //51.095,06.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb un termini màxim d’execució 
de vint-i-una setmanes.

SEGON. Convocar el procediment obert publicant la licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals per a presentar les pliques, a 
partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat.

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de //61.825,02.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la 
partida pressupostària núm. 12.136.21002 del pressupost municipal vigent, 
subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2018, en les quanties 
següents:

Exercici 2017 .................. 15.000,00 €
Exercici 2018 .................. 46.825,02 €

QUART. Facultar l’alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.
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5. Adhesió contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de 
Localret.

El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats municipalistes, 
té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació centralitzada 
i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la finalitat 
d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi econòmic 
d’aquests serveis. 

El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat un 
conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què es 
portarà a terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions, 
conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens 
dependents d'aquests, que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com 
de gestió de procediments i econòmic. 

Vist l'interès de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat d’adherir-se al citat conveni i 
que l’any 2018 preveu una despesa estimada de 80.000 € per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions.

Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que 
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els 
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i 
els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les 
administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa 
en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la 
llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les 
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.

En virtut de tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta els següents 

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat al conveni de 
col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació 
de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, del 
qual s’adjunta còpia com annex I, tot assumint el compromís de complir les obligacions 
que se’n derivin.

Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades 
per aquest Ajuntament de Corbera de Llobregat pel sol fet de no revocar l’adhesió dins 
dels 30 dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.

SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de 
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves 



dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de 
Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada 
informació.

La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà 
fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit 
d’execució d’aquest procediment de contractació.

La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en 
l’acord primer.

TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest Ajuntament preveu 
destinar a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a 
terme LOCALRET serà d’un import de 80.000 €, IVA inclòs, per als lots que tot seguit 
es detallen:

Adhesió Lot Import/any (€)
X 1 Veu i dades en ubicació fixa 80.000 €
X 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades €

Total 80.000 €

QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per 
aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una 
durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal.

CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, 
Alcaldessa, en representació de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per realitzar els 
tràmits i adoptar les resolucions necessàries per executar els presents acords.

6. 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 10:25 
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 Rosa Boladeras Serraviñals
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