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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 14 de maig de 2018 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 2 DE MAIG DE 2018.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:05 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 García, primer tinent d’alcaldessa
J.A. Andrés Palacios, segon tinent d’alcaldessa
Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
Manel Ripoll i Puertas, regidor
Carme Benito i Gómez, 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.
SALUT PÚBLICA
2. Aprovació del Conveni de col·laboració amb Nacs, per una gestió de les
colònies de gats (2018).

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 això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea Salut Pública proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents:
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El 23.02.17, Ch.W. C. (LOPD) acutant en nom de NACS - Friends of Nature, Sociedad
para la Conservación de la Naturaleza y del Animal amb NIF (LOPD), en una reunió
mantinguda amb el regidor de l’Àrea de Salut Pública, va sol·licitar 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".
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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 2018, 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.
MEDI AMBIENT
3. Aprovació definitiva del Projecte executiu d’una caldera i xarxa de calor
alimentada amb estella forestal al municipi de Corbera de Llobregat.
En data 12 de març de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
projecte:

-

Projecte executiu d’una caldera i xarxa de calor alimentada amb estella forestal
al municipi de Corbera de Llobregat, amb un pressupost d’execució per
contracte de 259.526,58€ (IVA inclòs)

El projecte s’ha sotmès a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 23 de març de 2018, en
el web municipal i en el tauler d’edicte electrònic de la Corporació entre els dies 24 de
març de 2018 i 22 d’abril de 2018. Una vegada finalitzat el termini i consultades les
dades del Registre de l’Ajuntament, no consten presentades al·legacions al projecte.
L’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern Local per delegació
de l’Alcaldia efectuada per Decret 1963/2017, de 6 de novembre.
Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS

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 electrònics de la Corporació.
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
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PRIMER. Aprovar definitivament el projecte Projecte executiu d’una caldera i xarxa
de calor alimentada amb estella forestal al municipi de Corbera de Llobregat, amb un
pressupost d’execució per contracte de 259.526,58€ (IVA inclòs).
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favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació el punt següent que
resulta aprovat amb el mateix quòrum.
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Urgència I. Aprovació de l'Addenda al Conveni de col·laboració amb ACOPA.
“Aprovació Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat i l’Associació de comerciants i empresaris de Corbera
(ACOPA) per finançar les actuacions corresponents de dinamització i
transformació de la zona comercial d’acord amb els criteris del departament
de Desenvolupament Econòmic”
El 2 de gener de 2017 la Diputació de Barcelona va aprovar el Catàleg de serveis de
l’any 2017 del Pla “Xarxa de governs Locals 2016-2019 en el que es contenen els
recursos que es convoquen periòdicament, amb la finalitat de reforçar les
competències locals i garantir la prestació de serveis i activitats locals arreu del
territori.
El 6 de febrer de 2017 l’ajuntament sol·licita a la Diputació subvenció pel recurs
anomenat “Gestió de la dinamització en un Centre comercial urbà i en un mercat
municipal”
La Diputació de Barcelona ha comunicat en data 5 d’abril de 2018 amb R.E. 3193/2018
un requeriment d’esmena de l’actuació “Gestió de la dinamització en un centre
comercial urbà”, amb codificació 17/Y/240119, notificant que el conveni presentat com
a documentació annexa no recull l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona i que
l’import atorgat per l’ajuntament a l’associació ha de ser, com a mínim, el mateix que
atorga la Diputació de Barcelona.

“SEGONA. APORTACIÓ ECONÒMICA
(...)
D’aquesta aportació s’entendrà que 4.000€ aniran adreçats a sufragar parcialment les despeses del
dinamitzador comercial, de conformitat amb la subvenció que es rebi de la Diputació de Barcelona
per aquest concepte, sense que puguin ser destinades a una empresa diferent.
(...)
QUARTA. OBLIGACIONS DE LES PARTS
(...)
2. A més d’aquelles obligacions que se’n derivin d’altres apartats d’aquest conveni o del contingut de
les declaracions responsables aportades, i de les regulades tant a la normativa sobre subvencions
(LGS i RGLS) com a l’Ordenança general de subvencions, la beneficiària haurà de complir amb les
obligacions següents:
(...)
n) Fer constar en tota la propaganda i documentació escrita i gràfica generada per l’activitat
subvencionada la llegenda: “Amb el suport de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i de la Diputació
de Barcelona”, junt amb el logotip municipal i de la Diputació segons els models tipogràfics oficials.
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En base als fonaments exposats es modifiquen mitjançant Addenda del conveni les
clàusules segona i quarta, apartats 2. n) q) i s) en el sentit següent:
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(...)
q) Les despeses de gestió presentades (despeses d'estructura d'ACOPA i despeses de suport
administratiu) no podran superar, en la seva totalitat, 5.000 euros.
(...)
s) Les despeses relacionades a sufragar parcialment les tasques de dinamitzador comercial
no podran superar, en la seva totalitat, 4.000 euros.
(...)”

Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea Desenvolupament Econòmic proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORD
PRIMER. Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat i l’Associació de comerciants i empresaris de Corbera per finançar
les actuacions corresponents de dinamització i transformació de la zona comercial en
el sentit què
On diu:

QUARTA. OBLIGACIONS DE LES PARTS
(...)
2. A més d’aquelles obligacions que se’n derivin d’altres apartats d’aquest conveni o del contingut de
les declaracions responsables aportades, i de les regulades tant a la normativa sobre subvencions
(LGS i RGLS) com a l’Ordenança general de subvencions, la beneficiària haurà de complir amb les
obligacions següents:
(...)
n) Fer constar en tota la propaganda i documentació escrita i gràfica generada per l’activitat
subvencionada la llegenda: “Amb el suport de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat”, junt amb el
logotip municipal segons els models tipogràfics oficials.
(...)
q) Les despeses de gestió presentades (despeses d'estructura d'ACOPA i despeses de suport
administratiu) no podran superar, en la seva totalitat, 6.000 euros.
(...)
s) Les despeses relacionades a sufragar parcialment les tasques de dinamitzador comercial
no podran superar, en la seva totalitat, 3.000 euros.
(...)”

Ha de dir:
“SEGONA. APORTACIÓ ECONÒMICA
(...)
D’aquesta aportació s’entendrà que 4.000€ aniran adreçats a sufragar parcialment les despeses del
dinamitzador comercial, de conformitat amb la subvenció que es rebi de la Diputació de Barcelona
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“(...)
SEGONA. APORTACIÓ ECONÒMICA
(...)
D’aquesta aportació s’entendrà que 3.000€ aniran adreçats a sufragar parcialment les despeses del
dinamitzador comercial, de conformitat amb la subvenció que es rebi de la Diputació de Barcelona
per aquest concepte, sense que puguin ser destinades a una empresa diferent.
(...)
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per aquest concepte, sense que puguin ser destinades a una empresa diferent.
(...)
QUARTA. OBLIGACIONS DE LES PARTS
(...)
2. A més d’aquelles obligacions que se’n derivin d’altres apartats d’aquest conveni o del contingut de
les declaracions responsables aportades, i de les regulades tant a la normativa sobre subvencions
(LGS i RGLS) com a l’Ordenança general de subvencions, la beneficiària haurà de complir amb les
obligacions següents:
(...)
n) Fer constar en tota la propaganda i documentació escrita i gràfica generada per l’activitat
subvencionada la llegenda: “Amb el suport de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i de la Diputació
de Barcelona”, junt amb el logotip municipal i de la Diputació segons els models tipogràfics oficials.
(...)
q) Les despeses de gestió presentades (despeses d'estructura d'ACOPA i despeses de suport
administratiu) no podran superar, en la seva totalitat, 5.000 euros.
(...)
s) Les despeses relacionades a sufragar parcialment les tasques de dinamitzador comercial
no podran superar, en la seva totalitat, 4.000 euros.
(...)”

4. 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 certifico.”
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

La secretària, Maria Abarca Martínez

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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