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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 de novembre de 2017 
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 13 DE NOVEMBRE DE 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 12:15 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:

 Alfredo Prado Garcia, primer tinent d’alcaldessa
 Jose Antonio Andrés Palacios, segon tinent d’alcaldessa
 Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
 Carme Benito Gómez, regidor
 Manel Ripoll i Puertas, 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.

2. Aprovació definitiva dels projectes sobre la reducció de la densitat de 
l’arbrat i estassada el sotabosc en la franja perimetral de baixa 
combustibilitat del Nucli Urbà, del Camí Ral i de les Cases Cremades

En data 4 de setembre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment els 
documents tècnics:

- Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en 
la franja perimetral de baixa combustibilitat del Nucli Urbà, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 51.116,95 € (IVA inclòs).

- Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en 
la franja perimetral de baixa combustibilitat de les Cases Cremades, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 5.812,17 € (IVA inclòs).

- Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en 
la franja perimetral de baixa combustibilitat del Camí Ral, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 4.885,56 € (IVA inclòs).

Els tres projectes es van sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 15 de 
setembre de 2017, en el web municipal i en el tauler d'edictes electrònic de la 
Corporació entre els dies 13 de setembre de 2017 i 30 d’octubre de 2017. Una vegada 



finalitzat el termini i consultades les dades del Registre de l’Ajuntament, no consten 
presentades al·legacions a cap dels tres projectes.
La competència per a l’aprovació d’aquests projectes correspon a l’Alcaldia de 
conformitat amb la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. No 
obstant això, en el cas del nostre Ajuntament aquesta competència ha estat delegada 
en la Junta de Govern Local.

Per això, de conformitat amb els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), a proposta de la regidoria de l’Àrea de Medi Ambient, 
la Junta de Govern Local acorda el següent:

PRIMER. Aprovar definitivament els documents tècnics següents:

- Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en 
la franja perimetral de baixa combustibilitat del Nucli Urbà, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 51.116,95 € (IVA inclòs).

- Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en 
la franja perimetral de baixa combustibilitat de les Cases Cremades, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 5.812,17 € (IVA inclòs).

- Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en 
la franja perimetral de baixa combustibilitat del Camí Ral, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 4.885,56 € (IVA inclòs).

SEGON. Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, en 
el Diari Oficial de la Generalitat i en el tauler d’edictes electrònic de la Corporació.

3. Adjudicació del contracte de servei de manteniment de l'aplicació A3Nom

Per acord de la Junta de Govern Local de 25 de setembre de 2017, es van aprovar 
l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques relatives al contracte de servei de manteniment de l’aplicació informàtica 
A3ASESOR – NOM PLUS WIN.RED LICENCIA USO, i es va convocar la licitació, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb un import de 1.340,00 €/any, 
21% d’IVA exclòs, convidant únicament l’empresa Wolters Kluwer España SA, per ser 
la titular dels drets d’explotació i dels dret de propietat intel·lectual de l’aplicació.

Com a requisit per a l’adjudicació del contracte, es va requerir l’empresa Wolters 
Kluwer España SA per a què presentés declaració de conformitat a prestar el servei en 
les mateixes condicions que l’oferta presentada per ells i que va servir per a l’elaboració 
dels plecs.

En haver presentat l’empresa Wolters Kluwer España SA amb CIF A-58417346 la 
declaració i documentació requerides en data 6 de novembre de 2017, i per tot 
l’exposat, a proposta de l’Àrea de Règim Interior, la Junta de Govern Local acorda el 
següent:

ACORDS
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PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de manteniment de l’aplicació informàtica 
A3ASESOR – NOM PLUS WIN.RED LICENCIA USO, a l’empresa Wolters Kluwer España 
SA amb CIF A-58417346, per import de 1.340,00 €/any, 21% d’IVA exclòs, amb una 
durada inicial d’un any, prorrogable per un any més, amb data d’inici 7 de novembre 
de 2017, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de 
Condicions Tècniques, 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 publicar-lo en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació.

QUART. Disposar la despesa per import total de 1.621,40 €, que inclou l’IVA, amb 
càrrec a la consignació pressupostària de la partida 02.920.21600 del vigent 
pressupost municipal.”

4. Aprovació addenda al Conveni de Col·laboració per al manteniment de vies 
públiques i de serveis públics amb l’Associació de Veïns de La Soleia.

L’11 de novembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va aprovar 
la minuta del convenis de col·laboració pel manteniment de vies públiques i de serveis 
públics a les diferents urbanitzacions del municipi. Aquests conveni te com a objecte 
establir una relació de col·laboració entre l’Ajuntament i les diferents Associacions de 
Propietaris i de veïns de les urbanitzacions per a la realització dels treballs de 
manteniment dels carrers.

El 12 de desembre de 2014 se signa conveni de col·laboració i manteniment de vies 
publiques i serveis públics amb l’Associació de Veïns de La Soleia.

L’Associació de Veïns de La Soleia, fins a la data actual, ha rebut en concepte de 
subvenció subjecte al conveni subscrit, un import total de 4.500 € (1.500 € pel 
manteniment 2013 subvenció 2014, 1.500€ pel manteniment 2014 subvenció 2015, 
1500€ pel 2015 subvenció 2016, i 1.500 pel 2016, subvenció 2017.

Durant l’any 2017 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació de Veïns de La 
Soleia tenen la voluntat de destinar una subvenció complementària de 18.500,00 € 
per a realitzar les obres d’arranjament i asfalt dels camins d’accés a la urbanització, 
des de La Creu de Sussalba fins l’entrada a La Soleia.

El 17 de març de 2017 la Junta de Compensació de la Soleia presenta sol·licitud de 
subvenció per a la realització de les obres d’accés a la urbanització.
Al Ple de l’Ajuntament d’11 de juliol de 2017 es va aprovar la modificació de crèdits 
núm. 19/2017 suplementant la partida “Conveni manteniment via pública/serveis 
Junta Compensació La Soleia amb 18.500 euros, obtenint una consignació final de 
20.000 euros.



Amb aquest objectiu es proposa l’aprovació d’una addenda al conveni inicial modificant 
les clàusules segona i tercera, en la part referida a l’any 2017, afegint-hi el redactat 
següent: 

“SEGONA. QUANTIA.
 

L’Ajuntament aportarà a l’Associació de Veïns de La Soleia la quantitat de 
DIVUIT MIL CINC-CENTS euros (18.500 €) en concepte de subvenció, amb 
càrrec a la partida 11.1532.48013.

TERCERA. DESTÍ DE LA SUBVENCIÓ

La subvenció a atorgar per l’Ajuntament es destinarà a sufragar parcialment les 
despeses que l’Associació hagi assumit durant l’any 2017 com a conseqüència 
de les obres d’arranjament i asfaltat del camí d’accés a la urbanització, des de 
La Creu Sussalba fins l’entrada a La Soleia.”

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar el text de l’addenda al Conveni de col·laboració per al manteniment 
de vies públiques i serveis públics subscrit amb l’Associació de Veïns de La Soleia que 
resta incorporada a l’expedient, segons el detall esmentat a la part expositiva 
d’aquests acords.

SEGON. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tots aquells documents que 
esdevinguin necessaris en execució dels precedents acords.

TERCER. Notificar aquestes acords a l’Associació de Veïns de La Soleia per al seu 
coneixement i als efectes que corresponguin.

5. 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 12:40 
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 
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