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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 27 de febrer 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 20 DE FEBRER DE 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:15 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, 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 que resulten aprovats per 
unanimitat:

1.Aprovació acta sessió anterior.

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

SECRETARIA

2. Aprovació liquidació de l'exercici 2016 del servei de transport urbà de viatgers. 

L’acord quart del “Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’empresa Autocorb, SA per a la millora de les 
comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers 
per carretera a Corbera de Llobregat” signat el 21 de desembre de 2015 i la primera 
addenda per a l’any 2016, estableixen que amb motiu de la presentació de la 
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documentació corresponent al darrer mes de l’any, l’empresa Autocorb SA, presentarà a 
més, una liquidació anual dels serveis en què es detallin els ingressos obtinguts i les seves 
despeses d’explotació, calculades d’acord amb els criteris establerts en el pressupost que 
recull l’annex 2, a fi de poder fer la liquidació definitiva del servei.

L’empresa Autocorb SA ha presentat (reg ENTRA 2017- 710) proposta de liquidació de 
l'exercici 2016 del servei del bus urbà.

El 6 de febrer de 2017 l’enginyer municipal emet informe relatiu a la liquidació de l’exercici 
2016. D’aquest informe se’n desprèn que el total de costos de l’any  2016 és de 340.708,16 
€ i de les dades que aporta l’empresa Autocorb se n’extreu que els ingressos obtinguts per 
billetatge han estat de 52.045,48 € (IVA exclòs).

En conseqüència, el dèficit del servei de l’any 2016 ascendeix a 288.662,68 € i l’import 
que l’Ajuntament té reconegut per a aquest període és de 297.113,15 €. Això suposa una 
diferència a favor de l’Ajuntament de 8.450,47 €.

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

ACORDS

PRIMER.  Aprovar la liquidació d’explotació del servei de transport urbà, relativa a 
l’exercici 2016, d’acord amb l’informe de l’enginyer municipal redactat en compliment del 
pacte quart del Conveni signat el 21 de desembre de 2015 entre la DPTOP, l’ATM, 
l’Ajuntament i Autocorb SA.

Existeix una diferència a favor de l’Ajuntament de 8.450,47 €.

SEGON. Requerir a AUTOCORB per tal que, en el termini de quinze dies a comptar des de 
la recepció d’aquest acord,  ingressi a l’ajuntament de Corbera de Llobregat la quantitat 
de 8.450,47 € o, en el seu cas, manifesti expressament la seva voluntat en què es 
regularitzi mitjançant la compensació econòmica amb el primer pagament que s’efectuï a 
l’empresa.

URBANISME

3. Atorgament subvenció pel manteniment a la comunitat de veïns de Mas d'en 
Puig.

L’11 de novembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat aprova les 
minutes dels 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 i per a sufragar,   en part en altres casos, la inversió necessària 
per dotar el sistema d’enllumenat públic amb els sistemes d’eficiència energètica per reduir 
el consum elèctric i millora la seva seguretat.
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El 12 de desembre de 2014 es signa conveni de col·laboració i manteniment de vies 
publiques i serveis públics amb la Comunitat de Propietaris Aigües de Vallcodina a Mas d’en 
Puig.

La comunitat de propietaris d’Aigües de Vallcodina de Mas d’en Puig, fins a la data actual, 
ha rebut, en concepte de subvenció subjecte al conveni subscrit, un import total de 4500€ 
(1.500€ pel manteniment 2013 subvenció 2014, 1500€ pel manteniment 2014 subvenció 
2015 i 1500€ pel 2015 subvenció 2016)

Per aquests any 2017 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i la comunitat de Propietaris 
d’Aigües de Vallcodina de Mas d’en Puig tenen la voluntat de destinar una subvenció de 
40.000€ per a realitzar les obres d’arranjament i asfalt del camí d’accés a la urbanització, 
des del pont de Ca n’Amigó fins a l’entrada de Mas d’en Puig. 

El 30 de gener de 2017 la Junta de Govern Local aprova una addenda al conveni inicial  
modificant les clàusules segona i tercera,  la redacció de les quals serà la  següents:

“SEGON. QUANTIA.
L’Ajuntament aportarà l’any 2017 a la Comunitat la quantitat de QUARANTA MIL euros 
(40.000,00€) en concepte de subvenció, amb càrrec a la partida 11.1532.48009. del  
vigent Pressuposts general

TERCERA. DESTÍ DE LA SUBVENCIÓ
La subvenció a atorgar per l’Ajuntament es destinarà a sufragar parcialment les despeses 
que la Comunitat hagi assumit  durant 2017 com a conseqüència de les obres 
d’arranjament i asfaltat del camí d’accés a la urbanització, des del Pont de Ca n’Amigó fins 
a l’entrada de Mas d’en Puig.” 

El 3 de febrer de 2017 es signa l’addenda al conveni inicial, amb RE:2017/967 la Comunitat 
de Propietaris d’Aigües de Vallcodina de Mas d’en Puig presenta sol·licitud per a que li sigui 
atorgada la subvenció per fer front a les actuacions descrites i se li avanci un 50 % del 
valor de l’actuació, en concepte de bestreta, per a procedir a realitzar l’encàrrec.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea Via Pública i Habitatge, la Junta de 
Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Atorgar a la Comunitat de Propietaris d’Aigües de Vallcodina de Mas d’en Puig, 
CIF H58857103, la subvenció corresponent a l’anualitat 2017 destinada a sufragar les 
despeses realitzades en 2017 per un import de 40.000,00€, a fi que puguin fer front a part 
del costos de les actuacions destinades a realitzar les obres d’arranjament i asfaltat del 
camí d’accés a la urbanització, des del Pont de Ca n’Amigó fins a l’entrada de Mas d’en 
Puig.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària del vigent 
pressupost municipal amb càrrec a la partida pressupostaria 11.1532.48009
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TERCER. Atorgar l’avançament d’una bestreta del 50% de l’import total (40.000,00€) de 
la subvenció d’acord amb l’Addenda al conveni signada el 3 de febrer de 2017 i que es 
correspon a un import de 20.000,00€

QUART. Ordenar el pagament prioritari i urgent de la bestreta atorgada

CINQUÉ.  Els beneficiaris hauran de justificar la subvenció com a data límit el 31 de març 
de 2018, d’acord amb l’establert a la clàusula cinquena del conveni signat en data 12 de 
desembre de 2014

SISÉ. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes

4. Atorgament subvenció manteniment i consum enllumenat urbanitzacions amb 
conveni.

En el Ple de novembre de 2014 es van 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 per als 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 tenia per objecte la millora de l’enllumenat, 
establia que la subvenció dels dos primers anys es destinaria a l’ajut per a la inversió inicial 
que havien de fer les entitats urbanístiques en la instal·lació  de l’enllumenat.  La primera 
anualitat de 2015 s’avançaria  en forma de bestreta per a la inversió, la segona anualitat 
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 Propietari de El Bonrepòs B, Bonrepòs C,  La Servera  i Sant Cristòfol-fase 
1 i 2 van subscriure  aquesta modalitat de conveni en data 12 de desembre de 2014. El 
conveni té una durada de 5 anys, prorrogables a 10 anys. En el cas del Paratge de la 
Servera, atesa la quantia de la inversió, té una durada inicial de 8 anys, prorrogables a 10.

Cadascuna de les urbanitzacions abans referenciades, el 15 de gener de 2016, van 
subscriure autorització per a que l’Ajuntament faci el pagament de les factures en concepte 
de manteniment de les instal·lacions a realitzar per l’empresa Elecnor i pel consum elèctric 
de l’enllumenat, mentre el conveni sigui vigent. En aquests mateix document l’Ajuntament 
es compromet al pagament de les factures que presenti Elecnor i Endesa, en execució de 
la cessió del dret efectua les associacions.

Les urbanitzacions de referencia hauran de disposar de les actes vigents i amb resultat 
favorable de les inspeccions periòdiques reglamentàries. En cas de caducitat de les actes, 
les següents inspeccions periòdiques aniran a càrrec de les associacions.

Les associacions que subscriuen els convenis d’enllumenat hauran de sol·licitar que se’ls 
atorgui, per a l’anualitat en curs, la subvenció pel corresponent a les despeses  del 
manteniment i consum de la instal·lació de l’enllumenat de la qual son titulars.
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A fi de donar compliment al conveni subscrit, el 16 de gener de 2017 NRE: 2017/367, 
l’Associació  de Propietaris de la UA Sant Cristòfol presenta sol·licitud per a obtenir 
l’atorgament de la subvenció de l’enllumenat de la urbanització per l’any 2017.

A fi de donar compliment al conveni subscrit, el 16 de gener de 2017 NRE: 2017/393, 
l’Associació  de Propietaris de la UA Bonrepòs B presenta sol·licitud per a obtenir 
l’atorgament de la subvenció de l’enllumenat de la urbanització per l’any 2017.

A fi de donar compliment al conveni subscrit, el 19 de gener de 2017 NRE: 2017/514, 
l’Associació  de Propietaris de la UA El Bonrepòs C presenta sol·licitud per a obtenir 
l’atorgament de la subvenció de l’enllumenat de la urbanització per l’any 2017.

A fi de donar compliment al conveni subscrit, el 24 de gener de 2017 NRE: 2017/609, 
l’Associació  de Propietaris del paratge de La Servera  presenta sol·licitud per a obtenir 
l’atorgament de la subvenció de l’enllumenat de la urbanització per l’any 2017.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea Via Pública i Habitatge, la Junta de 
Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER.- Atorgar a l’Associació de Propietaris de El Bonrepòs B,  l’Associació de 
Propietaris de El Bonrepòs C, l’Associació de Sant Cristòfol (Fase 1 i 2) i l’Associació del 
Paratge de la Servera la subvenció corresponent al cost del manteniment i consum de l’any 
2017 de la instal·lació de l’enllumenat de la qual son titulars, amb càrrec a les partides 
pressupostàries: 13 165 48004, 13 165 48005, 13 165 48008 i 13 165 48009, 
respectivament.

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa a les diferents associacions de l’anualitat 2017 
per a les subvencions corresponents al cost de manteniment i consum de l’any 2017 de la 
instal·lació d’enllumenat de la qual són titulars, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria del 
vigent pressupost municipal, d’acord amb el detall següent:

NOM 
BENEFICIARI

NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ

CONCEPTE

Associació 
propietaris        
Bon Repòs B

H60356441 El Bonrepòs B 3.150,00€ Cost manteniment 
i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació 
propietaris        
Bon Repòs C

G59629063 El Bonrepòs C 2.970,00€ Cost manteniment 
i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació 
propietaris  
Paratge de la 
Servera 

G58964578 Paratge de la 
Servera 

2.700,00€ Cost manteniment 
i consum 
instal·lació 
enllumenat 

Associació 
propietaris       
Sant Cristòfol 
Fases 1 i 2

G60334984 Sant Cristòfol fase 
1-2

1.750,00€ Cost manteniment 
i consum 
instal·lació 
enllumenat 

TERCER.-Facultar  l’Alcaldia per a la realització de tots els tràmits inherents al pagament 
directe de les factures  presentades per l’empresa Elecnor corresponents al consum de 
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l’enllumenat, a nom de l’Associació de Propietaris de El Bonrepòs B,  l’Associació de 
Propietaris de El Bonrepòs C, l’Associació de Sant Cristòfol (Fase 1 i 2) i l’Associació del 
Paratge de la Servera.

QUART.- Facultar  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 de El Bonrepòs B,  l’Associació de 
Propietaris de El Bonrepòs C, l’Associació de Sant Cristòfol (Fase 1 i 2) i l’Associació del 
Paratge de la Servera.

CINQUÉ.- Les subvencions atorgades es justificaran tal i com estableix el document 1 i 2 
de tramitació convenis enllumenat urbanitzacions no recepcionades signat entre les 
diferents associacions, Elecnor SA i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat

SISÉ.-  Notificar als interessats.

CONTRACTACIÓ

5. Proposta designació coordinador de seguretat i salut de les obres de les obres 
de reparacions estructurals del pavelló municipal d'esports, fase 1.

L’empresa adjudicatària de les obres necessàries per a la reparació i consolidació 
estructural del pavelló municipal d’esports, fase 1, Vialitat i Serveis, SLU amb CIF B-
64311913, va presentar amb registre d’entrada 2017-389, de 16 de gener, la 
documentació relativa a la persona proposada per a realitzar les tasques de coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l’execució d’aquestes obres.

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

ACORDS

ÚNIC. Nomenar el tècnic que es dirà per a desenvolupar les funcions de coordinador en 
matèria de seguretat i salut de les obres per a la reparació i consolidació estructural del 
pavelló municipal d’esports, fase 1, de Corbera de Llobregat:

Sr. C.C.E. (LOPD), Enginyer de Camins, Canals i Ports i tècnic Superior en Prevenció de 
Riscos Laborals i Coordinador de Seguretat en obres de construcció, núm. Col·legiat 9894, 
de l’empresa Ingeniería, Gestión, Estudios y Control, SL, telèfon 93.201.19.00, correu 
electrònic (LOPD).

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 11:00 hores, i 
s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”
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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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