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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 11 D'ABRIL DE 2016.

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, 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:

1.Aprovació acta sessió anterior.

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

2. Correcció error material acord d'adjudicació del contracte de servei per al 
disseny i impressió de la revista municipal de l'Avançada.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de març de 2016 es va adjudicar el 
contracte de servei per al disseny, maquetació, impressió i publicació de la revista 
municipal “L’Avançada” de Corbera de Llobregat, a l’empresa Mirada Local, SL amb CIF B-
64309313, pel preu cert i global de //13.390,00.-// €, IVA exclòs, per a l’any de durada 
inicial del contracte, amb data d’inici 1 d’abril de 2016.

En el resolent primer de l’acord es va establir el tipus impositiu de l’IVA a aplicar del 21% 
quan ha de ser del 4% tal i com es va establir en l’acord d’incoació de l’expedient i tal i 
com es va aplicar després en la disposició final de la despesa, tractant-se per tant d’un 
error material.

Tot i que aquest error material no invalida cap dels acords adoptats per la Junta de Govern 
Local relatius a l’adjudicació d’aquest contracte, es fa necessari modificar l’acord primer de 
la proposta d’adjudicació del contracte per tal que quedi establert correctament el tipus 
impositiu de l’IVA a aplicar.

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



PRIMER. Modificar l’acord primer de la part dispositiva de la resolució de la Junta de 
Govern Local de data 29 de març de 2016, que quedarà redactat com segueix:

“PRIMER. Adjudicar el contracte de servei per al disseny, maquetació, impressió i publicació 
de la revista municipal “L’Avançada” de Corbera de Llobregat, a l’empresa Mirada Local, 
SL amb CIF B-64309313, pel preu cert i global de //13.390,00.-// €, 4% d’IVA exclòs, per 
a l’any de durada inicial del contracte, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives 
Generals i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició, i amb data 
d’inici 1 d’abril de 2016.”

SEGON. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i 
efectes.

3. Acceptació ajut fons de prestació "Finançament dels serveis locals d'ocupació" 
2016 de la Diputació

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 25 de febrer de 2016 va adoptar 
un acord de concessió del recurs econòmic consistent en el fons de prestació “Els serveis 
locals d’ocupació amb la plataforma telemàtica Xaloc” en el marc del Catàleg de serveis 
2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per un import total de 16.100,08€ amb 
codi XGL 16/Y/216366.

De conformitat amb l'apartat tercer de la part dispositiva de l’acord de concessió, cal 
acceptar expressament l'ajut concedit.

Per això, a proposta de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, la Junta de Govern 
Local acorda el següent:    

ÚNIC.- Acceptar l'ajut concedit per la Diputació de Barcelona, consistent en el fons de 
prestació “Els serveis locals d’ocupació amb la plataforma telemàtica Xaloc” en el marc del 
Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per un import total 
de 16.100,08€ amb codi XGL 16/Y/216366, en els termes de la concessió i les condicions 
per a la seva execució, tal com es recullen en l’acord de Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data 25/02/2016 notificat a aquest ens.

A continuació, la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre del dia, per 
raó d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat dels presents. 

“URGÈNCIA I. Aprovació atorgament subvenció cost i consum instal·lacions 
enllumenat públic.

En el Ple d’11 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.
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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 a la inversió inicial 
que havien de fer les entitats urbanístiques en la instal·lació d’enllumenat. La primera 
anualitat de 2015 s’avançaria en forma de bestreta per a la inversió, i la segona anualitat 
de 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 Propietaris de El Bonrepòs – polígon B, l’Associació de Propietaris de El 
Bonrepòs – polígon C, l’Associació de Propietaris del Paratge de la Servera i l’Associació de 
Propietaris de Sant Cristòfol – fases 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 de l’Associació de Propietaris del Paratge de la Servera, atesa la quantia de la 
inversió, té una durada inicial de 8 anys, prorrogables també fins a 10 anys.

Totes quatre entitats han justificat les inversions i, en compliment del conveni signat, han 
sol·licitat la subvenció cedint el dret del seu cobrament a favor de les empreses Elecnor i 
Endesa en concepte de manteniment de l’enllumenat i en concepte de consum, 
respectivament. A tal efecte, l’Ajuntament efectuarà el pagament directe del pagament de 
les factures que presentin.

Així mateix, L’Associació de Propietaris de El Bonrepòs – polígon B, l’Associació de 
Propietaris de El Bonrepòs – polígon C, l’Associació de Propietaris del Paratge de la Servera 
i l’Associació de Propietaris de Sant Cristòfol – fases 1 i 2 han encarregat el manteniment 
de l’enllumenat dels carrers a l’empresa Elecnor, actual concessionària del servei 
d’enllumenat públic municipal, establint les condicions tècniques i econòmiques d’acord 
amb els serveis tècnics municipals, acceptant l’empresa Elecnor l’encàrrec efectuat per les 
entitats urbanístiques.

Per donar, doncs, compliments als compromisos contrets, a proposta de la Tinència 
d’alcaldia de Via Pública i Habitatge, la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER.- Atorgar a  L’Associació de Propietaris de El Bonrepòs – polígon B, l’Associació 
de Propietaris de El Bonrepòs – polígon C, l’Associació de Propietaris de Sant Cristòfol 
(fases 1 i 2) i l’Associació de Propietaris del Paratge de la Servera la subvenció corresponent 
al cost de manteniment i consum de l’any 2016 de la instal·lació d’enllumenat de la qual 
són titulars, amb càrrec a les partides pressupostàries 13 165 48004, 13 165 48005, 13 
165 48008 i 13 165 48009 respectivament.

SEGON. Aprovar les condicions tècniques particulars relatives al manteniment de 
l’enllumenat exterior objecte de les subvencions així com els models de documents a signar 
per les parts interessades. 

TERCER.- Facultar l’Alcaldia per a la realització de tots els tràmits inherents al pagament 
directe de les factures presentades per Elecnor, corresponents al manteniment de les 
instal·lacions d’enllumenat de titularitat de L’Associació de Propietaris de El Bonrepòs – 
polígon B, l’Associació de Propietaris de El Bonrepòs – polígon C, l’Associació de Propietaris 
del Paratge de la Servera i l’Associació de Propietaris de Sant Cristòfol – fases 1 i 2.



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 
d’enllumenat, a nom de l’Associació de Propietaris de El Bonrepòs – polígon B, l’Associació 
de Propietaris de El Bonrepòs – polígon C, l’Associació de Propietaris del Paratge de la 
Servera i l’Associació de Propietaris de Sant Cristòfol – fases 1 i 2 amb càrrec a la partida 
13 165 48009 del pressupost 2016.

4. 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 11:10 hores, i 
s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

Vist i Plau
La secretària L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez Montserrat Febrero i Piera
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