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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 4 de setembre 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 31 DE JULIO DE 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:06 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 pel secretari 
accidental, Fernando Rivas 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.

SECRETARIA

2. Incoació expedient subhasta pública bé moble municipal.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat és propietari d’un bé moble consistent en el 
camió model MITSUBISHI FUSO CANTER, matrícula 0454GGD, adquirit en virtut d’una 
subvenció material per part de l’Agència de Residus de Catalunya l’any 2008, com a 
deixalleria mòbil “model 2”.

Prèvia la tramitació corresponent, el Ple municipal, en sessió d’11 de juliol de 2017, 
ha aprovat la desafectació del bé per tal de poder procedir a la seva posterior alienació. 
L’expedient compta amb la certificació de la desafectació del bé.

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

Codi Segur de Validació bad59c2d8b1f40239a71aa015793d561001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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En aquell expedient ja resta incorporat informe tècnic sobre la valoració del bé i 
informe jurídic emès per la secretària municipal on s’analitzen els dos expedients 
(desafectació i alienació).

L’interventor de fons municipals ha emès, el 13 de juliol de 2017, informe en relació 
al percentatge que suposa l’alienació en relació als recursos ordinaris del pressupost.

La secretària general ha confeccionat, el 19 de juliol de 2017, el Plec de condicions 
particulars que ha de regir aquesta alienació.   

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 
l’òrgan competent és l’Alcaldia. No obstant això, aquesta competència ha estat 
delegada en la Junta de Govern Local mitjançant Decret 1148/2017, de 17 de juny, 
publicat al BOPB de 3 de juliol següent. 

Per tot l’exposat, a proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local ha adoptat els 
següents 

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’expedient administratiu per a l’alienació, mitjançant subhasta 
pública i per un preu mínim de 6.376,25 € (impostos exclosos), del camió model 
Mitsubishi Fuso Canter, matrícula 0454GGD.

SEGON. Aprovar el plec de condicions particulars regulador d’aquest procediment, que 
resta incorporat a l’expedient. 

TERCER. Simultàniament convocar subhasta pública i ordenar la publicació de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil del 
contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals a partir del següent a aquell en 
què aparegui publicat l’edicte al BOPB, per a que les persones interessades puguin 
presentar les seves propostes de conformitat amb les determinacions del Plec.

QUART. Publicar aquest acord i el plec de condicions al tauler d’edictes i al web 
municipal per tal de donar-ne la màxima difusió. 

EDUCACIÓ

3. Atorgament subvencions àmbit ensenyament, curs 2015-2016.

El 28 de desembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar les Bases reguladores 
de les subvencions en règim de concurrència competitiva a concedir pels departaments 
d'Esports, Cultura i Ensenyament.

El 2 de maig de 2017, la Junta de de Govern Local va aprovar la convocatòria de 
subvencions adreçades a les entitats vinculades als centres educatius públics del 
municipi, per al curs 2015-2016. 

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

Codi Segur de Validació bad59c2d8b1f40239a71aa015793d561001
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El 30 de juny de 2017 la Comissió d'Avaluació emet, en relació amb la convocatòria 
aprovada per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 2 de maig de 2017, 
l'acta per la qual es fa la concessió de subvencions a les entitats vinculades als centres 
educatius, per al curs 2015-2016.

A proposta de la Regidoria de l’Àrea d’Ensenyament, la Junta de Govern Local ha 
adoptat els següents:

ACORDS

PRIMER. Resoldre la referida convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts 
econòmics a les entitats que es relacionen a continuació:

ENSENYAMENT

CURS 2015-2016 IMPORT/€

2017.31.326.48900 APA Corbera Escola Jaume Balmes 3.506,18.-€
2017.31.326.48900 APA El Mirador Escola Puig d'Agulles 3.506,18.-€
2017.31.326.48900 AMPA Fòrum mares i pares Escola El Corb 3.314,59.-€
2017.31.326.48900 AMPA Cau de la Guineu Escola Cau de la Guineu 4.023,49.-€
2017.31.326.48900 AMPA Petit Corb Esc. Bre. Púb. El Petit Corb 422,69.-€
2017.31.326.48901 APA Can Baiona INS Corbera de Llobregat 2.750,00.-€
2017.31.326.48901 AMPA Can Margarit INS Can Margarit 2.500,00.-€

TOTAL 20.023,13.-€

SEGON. Per a l'efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les 
que s'han concedit siguin acceptades expressament i sense reserves, pel beneficiari 
mitjançant instància a aquest Ajuntament, d'acord amb allò establert a l'article 12 de 
les Bases reguladores de la convocatòria, dins un termini que finalitzarà el 29 de 
setembre de 2017 

TERCER. Establir el termini per a la justificació de la subvenció, que s'iniciarà l'endemà 
de la recepció de l'acord de concessió i finalitzarà el dia 29 de setembre de 2017. La 
justificació s'ha de fer d'acord amb l'article 14 de les esmentades Bases.

QUART. Disposar la despesa per import total de 20.023,13.-€, desglossats en 
14.773,13.-€ amb càrrec a la partida núm. 2017.31.326.48900, i 5.250,00.-€ amb 
càrrec a la partida núm. 2017.31.326.48901, de l'estat de despeses del vigent 
pressupost municipal, d’acord amb el següent quadre:

2017.31.326.48900 APA Corbera G60369865 Escola Jaume Balmes 3.506,18.-€
2017.31.326.48900 APA El Mirador G61887766 Escola Puig d'Agulles 3.506,18.-€
2017.31.326.48900 AMPA Fòrum mares i pares G63544159 Escola El Corb 3.314,59.-€

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

Codi Segur de Validació bad59c2d8b1f40239a71aa015793d561001
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2017.31.326.48900 AMPA Cau de la Guineu G64878986 Escola Cau de la Guineu 4.023,49.-€
2017.31.326.48900 AMPA Petit Corb G65060451 Esc. Bre. Púb. El Petit Corb 422,69.-€
2017.31.326.48901 APA Can Baiona G60369907 INS Corbera de Llobregat 2.750,00.-€
2017.31.326.48901 AMPA Can Margarit G64905490 INS Can Margarit 2.500,00.-€

TOTAL 20.023,13.-€

CINQUÈ. Notificar el present acord a les entitats a dalt esmentades per al seu 
coneixement i efectes.

CULTURA

4. Aprovació addenda Conveni amb la Societat Diadema per a la fixació del 
calendari d'activitats 2017.

El Ple municipal, en sessió ordinària d’11 de març de 2014, va aprovar el conveni de 
col·laboració entre aquest Ajuntament i la Societat Coral Diadema Corberenca per a la 
regulació de les condicions de finançament i suport per tal de garantir el manteniment, 
la continuïtat i la regularitat de la prestació dels serveis culturals i d’ocupació del lleure 
que s’efectua a les seves instal·lacions del c. Sant Antoni de Corbera de Llobregat. 

La clàusula sisena d’aquest conveni determina que per tal d’establir l’ús de les 
instal·lacions per part de l’Ajuntament de Corbera, i per a les finalitats de caire cultural 
o social, ambdues parts fixaran cada any de mutu acord un calendari que permeti 
desenvolupar amb eficàcia les dites activitats, sense que puguin produir-se 
interferències amb les que efectuï la Societat Coral Diadema Corberenca.

Per tal de formalitzar aquest calendari es considera convenient aprovar una addenda 
al Conveni que reculli les dates i la resta de requisits d’utilització. 

Atès que no es tracta d’una modificació del conveni inicial sinó d’un acte dictat en 
execució d’una de les seves clàusules es considera que l’òrgan competent és la Junta 
de Govern Local per delegació efectuada per l’Alcaldia en Decret 1148/2017, de 17 de 
juny.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Cultura, la Junta de Govern 
Local ha adoptat el següent:

ACORD

Únic. Aprovar la minuta de l’addenda al conveni regulador signat el 21 de març de 
2014 entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i la Societat Coral Diadema 
Corberenca per a la realització d’activitats culturals i de lleure, relativa a la fixació del 
calendari d’utilització dels espais per a l’any 2017, segons el detall que consta a 
l’expedient. 

CONTRACTACIÓ

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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5. Rectificació acord JGL relatiu a la pròrroga del contracte de servei per a la 
gestió del casal d'estiu 2018

En la sessió de 17 de juliol de 2017 de la Junta de Govern Local es va aprovar la 
pròrroga del i per import màxim de //31.654,00.-// 21% d’IVA exclòs. 

S’ha advertit l’error material en el tipus d’IVA consignat el qual ha de ser objecte de 
rectificació de conformitat amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot l’exposat aquesta Regidoria de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent

ACORD

ÚNIC. Rectificar l’error material detectat en l’apartat primer de la part dispositiva de 
l’acord adoptat el 17 de juliol de 2017 per la Junta de Govern Local, relatiu a la 
pròrroga del contracte de servei per a la gestió i execució del casal d’estiu per a l’any 
2018, el qual passarà a tenir el redactat següent:

“PRIMER. Prorrogar per un (1) any més el contracte de servei per a la gestió i execució 
del casal d’estiu amb el senyor X.F.M. (LOPD) amb NIF (LOPD) per import màxim, 
sense IVA, de //31.654,00.-// €. La prestació s’executarà coincidint amb el període 
estiuenc de l’any 2018, i en les mateixes condicions que el contracte adjudicat per al 
període inicial.

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 10:24 
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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