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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol 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 24 DE JULIOL DE  2017.

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, 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, tercera tinenta 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.

COMERÇ

2.  Atorgament subvenció i aprovació Conveni col·laboració amb ACOPA per a 
finançar accions de dinamització comercial.

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat i l'Associació de Comerciants i Empresaris de 
Corbera (ACOPA) col·laboren mútuament amb l’objectiu d'impulsar i millorar el comerç 
al municipi, aplicant recursos materials i econòmics.

Tant l’Ajuntament de Corbera de Llobregat com ACOPA, coincideixen en la voluntat  
d’afavorir la dinamització del comerç integrat en el teixit urbà i transformar l’àrea en 
un centre comercial a cel obert en el qual es desenvolupin activitats comercials i de 
lleure al servei dels ciutadans de Corbera de Llobregat.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Amb la creació d’aquest centre comercial, inaugurat el mes de maig de 2017,  es busca 
entre d’altres impulsar el comerç local, posar en valor la zona comercial, omplir els 
locals buits per generar activitat i llocs de treball, fomentar l’associacionisme i  millorar 
la qualitat dels espais.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat contempla en el seu pressupost per al 2017 
l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a entitats del municipi, de conformitat amb 
el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). 

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. 
Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en què 
l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma 
expressa en l’estat de despeses del pressupost.

Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor de l’Associació de 
Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), per import de 16.000€ (setze mil 
euros) per tal d'aconseguir els objectius de dinamització i manteniment de la zona 
comercial “Cèntric”, d'acord amb els criteris de l’Àrea de de desenvolupament 
econòmic.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en els pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS, disposa que el conveni té el caràcter de 
bases reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, la Junta 
de Govern Local ha adoptat els següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l'Associació 
de Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), destinada a finançar les accions 
generals de dinamització i manteniment al nou centre comercial a cel obert “Cèntric”, 
d'acord amb els criteris de l’Àrea de desenvolupament econòmic, per import de 
16.000€.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció que s’incorpora a 
l’expedient a formalitzar amb l’Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera 
(ACOPA), per a la dinamització i manteniment de la zona comercial.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’Associació de Comerciants i Empresaris 
de Corbera, amb NIF G61252326, per import de 16.000€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria 25.433.48900 del pressupost municipal vigent.

QUART. Procedir al pagament d’una bestreta del 50% de la subvenció concedida 
d’acord amb les condicions establertes a la clàusula tercera del l’esmentat conveni.
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BENESTAR SOCIAL

3. Atorgament subvenció i aprovació Conveni col·laboració amb FAREM, 2017.

En data 5 de maig de 2017 l’Associació de persones amb discapacitats intel·lectuals o 
físiques de Vallirana, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló i Cervelló (FAREM) 
ha presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les activitats que desenvolupa. 
Aporta, també, una memòria de l’entitat, pressupost, declaracions responsables i 
acreditacions d’estar al corrent de les obligacions tributàries.

D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, reconeix i valora el treball que 
realitza aquesta entitat en el nostre municipi, per la qual cosa considera convenient 
per a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una 
subvenció directa que permeti a l’Associació disposar tant de les instal·lacions com 
dels mitjans necessaris per a la realització d’activitats d’acció social, com grups de 
suport, xerrades, matí d’esbarjo, la tarda de gresca, excursions culturals i de 
convivència , visites culturals, aprenentatge i aplicació del coneixement de noves 
tecnologies i inclusió social (informàtica), integració socioesportiva (grup de petanca), 
l’aula de música, integració laboral, projecte llar-residència i habitatge tutelat.

A tal efecte, està prevista una consignació nominativa en el Pressupost general 2017 
per a l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat.

D’acord amb la clàusula 10a de l’Ordenança general de subvencions, que estableix que 
la concessió directa normalment es formalitzarà en un conveni, s’ha redactat el 
corresponent conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i FAREM per tal de fomentar 
la realització de les activitats d’acció social i en regula les condicions.

Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’Alcaldia en Decret 1092/2015, de 15 de juny.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran, 
la Junta de Govern Local ha adoptat els següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a FAREM (NIF 
G63726202), per import de 620 € destinada a finançar la realització d’activitats d’acció 
social al municipi, durant l’any 2017.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i FAREM, per fomentar la realització d’activitats 
d’acció social, segons el text que queda incorporat a l’expedient.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’entitat FAREM, amb NIF       G63726202, 
per import de 620 € amb càrrec a l’aplicació 30.231.48900  del vigent pressupost 
municipal.
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QUART. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4. Sol·licitud subvenció pròrroga AODL, any 2017
Mitjançant Decret d’Alcaldia 1731/2016, de 8 de setembre, rectificat per Decret 
d’Alcaldia 1757/16 de 14 de setembre i prèvia avocació de la competència per raó 
d’urgència, es va resoldre el següent:

“SEGON. Aprovar la documentació que confegeix el projecte de l’AODL de l’any 2016, 
la qual inclou el pla d’acció, pla de treball, instruments i infraestructures de que en 
disposarà per a la posada en marxa del pla de treball a desenvolupar. 

TERCER. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya una subvenció econòmica per 
import de 27.045,55.-€, per a la contractació de l’agent d’ocupació de 
desenvolupament local, conforme allò que determina la resolució EMO/258/2014, de 
5 d’agost per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la presentació de 
sol·licituds de subvencions per als programes de desenvolupament local, d’acord amb 
el següent desglossament: 

Sou brut:............................................26.462,93-€

S.S. a càrrec de l’empresa......................8.666,42-€

TOTAL: ..............................................35.129,35-€”

Mitjançant Resolució TSF/1322/2017 de 25 de maig, publicada al DOGC de 12 de juny 
de 2017, s’ha obert convocatòria per a la concessió de subvencions destinades als 
Programes de suport al desenvolupament local, per a l’any 2017, entre els quals es 
troba el programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), tant en la 
vessant de pròrrogues com en la de noves contractacions d’AODL.

Atès que aquest Ajuntament està interessat en prorrogar la contractació de l’AODL 
existent en aquests moments, es considera necessari efectuar la sol·licitud de la 
corresponent subvenció.

Per tot l’exposat a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
la Junta de Govern Local ha adoptat els següents

ACORDS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació f7eb2ae1090848e195ed9e3f3b59ee9e001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

01
/0

9/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=f7eb2ae1090848e195ed9e3f3b59ee9e001


La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

PRIMER. Aprovar la documentació que integra l’expedient i que s’adjuntarà a la 
sol·licitud de subvenció de conformitat amb la Resolució TSF/1322/2017 de 25 de maig 
abans esmentada.

SEGON. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya una subvenció econòmica per 
import de 27.045,55.- €, com a conseqüència de la pròrroga del contracte subscrit per 
aquest ajuntament amb la persona que duu a terme les tasques d’agent d’ocupació de 
desenvolupament local, conforme allò que determina la resolució TSF/1322/2017 de 
25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la presentació de 
sol·licituds de subvencions per als programes de desenvolupament local, d’acord amb 
el següent desglossament: 

Sou brut: .................................................... 35.140,17.-€

S.S. a càrrec de l’empresa ............................. 8.750,53.-€ 

TOTAL: ....................................................... 43.890,70.-€

CONTRACTACIÓ

5. Incoació del contracte de servei per al disseny, maquetació, impressió i 
publicació de la revista municipal l'Avançada.

Es retira de l’ordre del dia a petició del regidor responsable de l’Àrea.

6. Devolució de fiança del contracte de consultoria i assistència per a la 
redacció del PU de la UA La Creu de l'Aragall i posterior direcció facultativa 
de les obres.

Per acord del Ple de l’Ajuntament de 15 d’octubre de 1998 es va efectuar l’adjudicació 
definitiva del contracte de consultoria i assistència per a la redacció del projecte 
d’urbanització de la UA La Creu de l’Aragall, fase 1, i posterior direcció facultativa de 
les obres, al senyor J.M.M.R. (LOPD) amb DNI (LOPD). El contracte es va formalitzar 
el 3 de novembre de 1998 havent estat dipositada per l’adjudicatari la fiança definitiva 
corresponent a aquest contracte, per import de //3.606,07.-// €.

En data 10 de febrer de 2000 la Comissió de Govern va aprovar l’autorització de cessió 
del contracte formalitzat amb el senyor J.M.M.R. (LOPD) amb DNI (LOPD), a la 
mercantil Arquitectura Integral y Servicios Afines, SL (en endavant Arinsa) amb CIF 
B-61986576, en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

En data 31 de març de 2006 es va signar l’acta de recepció de les obres d’urbanització 
de la UA La Creu de l’Aragall, fase 1, on es posa de manifest que les obres es van 
executar segons els documents tècnics redactats per Arinsa, i que aquesta empresa, 
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en qualitat de direcció facultativa, va presentar en data 21 de març de 2006 el projecte 
final d’obra o Asbuilt. 

En conseqüència, cal considerar que amb la signatura de l’acta de recepció, l’empresa 
Arinsa va concloure correctament totes les seves obligacions contractuals derivades 
del contracte de consultoria i assistència per a la redacció del projecte d’urbanització 
de la UA La Creu de l’Aragall, fase 1, i posterior direcció facultativa de les obres.

De conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es 
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i 
complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la 
resolució del contracte sense culpa del contractista.

Tot i no establir-se un període de garantia en els plecs reguladors del contracte, atès 
que el contracte va finalitzar amb la signatura de l’acta de recepció i donat el temps 
que ha transcorregut, cal considerar que el termini de garantia es troba exhaurit.

La devolució de les garanties dipositades eximeix al contractista de qualsevol 
responsabilitat derivada de l’execució del contracte, tal i com s’estableix en els articles 
100 i 102 del TRLCSP.

La fiança s’haurà de retornar a l’empresa Arinsa amb CIF B-61986576, per resultar 
l’empresa adjudicatària del contracte de referència segons cessió del Sr. J.M.M.R. 
(LOPD) amb DNI (LOPD), tal i com s’estableix en escriptura pública de cessió de drets, 
formalitzada pel notari de Barcelona Sr. F.C.U. (LOPD), protocol 849, de 15 de 
novembre de 2001.

La Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes, que queden 
incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat a proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, com a òrgan de 
contractació, ha adoptat el següent 

ACORD

ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de 
consultoria i assistència per a la redacció del projecte d’urbanització de la UA La Creu 
de l’Aragall, fase 1, i posterior direcció facultativa de les obres, a l’empresa Arinsa amb 
CIF B-61986576, per import de //3.606,07.-// € amb número d’operació 
319980000083, per resultar l’empresa adjudicatària del contracte de referència 
segons cessió del Sr. J.M.M.R. (LOPD) amb DNI (LOPD).

7. Incoació del contracte de servei d'atenció psicològica a l'Àrea de Polítiques 
d'Igualtat
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L’Ajuntament presta el servei d’atenció psicològica a les persones usuàries que ho 
necessiten dins l’Àrea de Polítiques d’Igualtat. Actualment aquest servei està 
contractat fins el 30 de setembre de 2017.

Atès que és voluntat continuar prestant aquest servei en propers anys i que 
l’Ajuntament no disposa de mitjans tècnics ni personals per a dur-lo a terme de forma 
correcte, és necessari iniciar un nou expedient de contractació per a adjudicar el servei 
a una empresa especialitzada.

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

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, la Junta 
de Govern local, com a òrgan de contractació, ha adoptat els següents acords:

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei per a l’atenció psicològica 
a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat de Corbera de Llobregat, mitjançant el procediment 
obert amb aplicació de mesures de gestió eficients en la tramitació, i aprovar el Plec 
de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions 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 
//22.330,00.-// €, exempt d’IVA, pels dos (2) anys de durada inicial del contracte, 
amb un preu per hora realitzada de 55,00 €, exempt d’IVA, establint com a data d’inici 
prevista del mateix l’1 d’octubre de 2017.

SEGON. Convocar el procediment obert publicant la licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini màxim 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 màxim del contracte 
de //22.330,00.-// euros (exempt d’IVA), que es farà efectiva amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 32.231.22706 del pressupost municipal de l’any 2017, 
subordinada al crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys 2018 i 2019, en 
les quanties següents:

Exercici 2017 .......   3.045,00 €
Exercici 2018 ....... 11.165,00 €
Exercici 2019 .......   8.120,00 €

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.

8. Donar compte d’assumptes d’especial interès.

Sentència 83/17
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Es dona compte de la Sentència 83/17 de 4 de maig de 2017 dictada pel Jutjat del 
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el  recurs contenciós administratiu 
núm. 379/2014-F interposat per la Societat Coral Diadema Corberenca contra la 
resolució de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de data 30 de juny de 2014, número 
1319/2014 en el que es requereix que cessi qualsevol activitat a la pista exterior de 
l’edifici ubicat al carrer Sant Antoni 30-32. La Sentència és ferma i desestima el recurs 
contenciós administratiu, imposant les costes a l’actora amb el límit màxim de 600 
euros.

9. 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.”

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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