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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 18 D'ABRIL DE 2016.

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, 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.

ÀREA DE VIA PÚBLICA i HABITATGE
Contractació

2. Adjudicació del contracte d'arrendament del local D4 del carrer Casanova, 26.

Per acord de la Junta de Govern Local de 7 de març de 2016 es va aprovar l’expedient 
administratiu i les bases reguladores, per a l’adjudicació del contracte d’arrendament, 
mitjançant concurs, del local comercial denominat D4, de propietat municipal, ubicat al 
carrer Casanova, 26, establint un import mensual de renda pel primer any de 375 € per a 
la modalitat de renda lineal i de 200 € per a la modalitat de renda escalada, amb una 
durada de 12 anys a comptar de la data de signatura del contracte d’arrendament, podent 
ser prorrogat per 3 anys més.

En dates 4 i 5 d’abril de 2016 es va reunir la Mesa de Contractació a l’objecte de procedir 
a l’obertura dels sobres núm. 1 i 2, respectivament, de l’única plica presentada i admesa 
en aquesta licitació, essent valorada per la Mesa de Contractació en data 7 d’abril de 2016, 
amb el resultat que consta en l’acta emesa en aquesta data, que s’incorpora a l’expedient, 
i on es proposa l’adjudicació del contracte d’arrendament a la Sra. I. G. C.  (LOPD)  amb 
NIF (LOPD), en haver obtingut la puntuació màxima de 9 punts, i proposant un import 
mensual de renda de 201 € pel primer any, en la modalitat de renda escalada.



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

PRIMER. Adjudicar el contracte d’arrendament del comercial D4 de propietat municipal 
ubicat al carrer Casanova, 26, a la Sra. I. G. C.  (LOPD)  amb NIF (LOPD), per import 
mensual de renda de 201 € pel primer any en la modalitat de renda escalada, amb un període 
de carència de 3 mesos a comptar de la data de formalització del contracte. 
Establir que una vegada exhaurida la carència, l’import de l’arrendament s’haurà d’abonar 
abans del dia 10 de cada mes.

SEGON. Requerir la senyora Sra. I. G. C.  (LOPD)  amb NIF (LOPD) per tal que 
presenti, en el termini màxim de 5 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la 
notificació d’aquest acord, la documentació acreditativa d’estar donada d’alta de 
d’autònoms i l’acreditació d’haver-ne pagat l’últim rebut, així com la pòlissa de 
responsabilitat civil per import mínim de 500.000 € amb l’acreditació de pagament de la 
mateixa. 

TERCER. Formalitzar el corresponent contracte dins dels 15 dies hàbils següents a la 
recepció de la notificació de l’adjudicació, sempre i quan s’hagi presentat correctament la 
documentació requerida en el punt anterior, i publicar-la en el perfil del contractant.

En la formalització del contracte serà obligatòria l’exigència i prestació de fiança en 
metàl·lic, per import de 402 €, quantitat equivalent a dues mensualitats de renda.

QUART. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com l’informe de 
valoració, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS

3. Aprovació Pla Inversions del servei de subministrament d'aigua potable 2015-
2019

El Ple de l’Ajuntament en sessió de 8 de març de 2016 va aprovar l’addenda al contracte 
de gestió del servei d’abastament domiciliari d’aigua de Corbera de Llobregat, signat el 6 
d’abril.

En aquesta addenda s’acorda la modificació de l’estructura de despeses de l’estudi de 
tarifes i l’afectació del saldo acumulat per tal de poder realitzar inversions en el servei i 
restablir, sense impacte econòmic en el ciutadà, l’equilibri financer del contracte, destinant 
l’import acumulat d’ 1.311.356 € a la realització del Pla d’Inversions del Servei elaborat 
per SOREA, de comú acord amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat pels exercicis 2015 
a 2019, i supervisat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El 21 de gener de 2016 es va informar pel tècnic municipal el Pla d’Inversions del Servei 
(document de data novembre 2015), del qual se’n conclou que les obres descrites s’ajusten 
a la situació real, tant en ubicació com en preus, i que s’actua en els punts més necessitats 
de la xarxa.

D’altra banda, el Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 29 de març de 2016 ha 
adoptat, entre altres, l’acord relatiu a l’aprovació el Pla d’Inversions a executar per SOREA, 
per l’import d’1.311.356,00 €.
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Per això, a proposta de la regidoria de Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda el 
següent:

PRIMER. Aprovar el Pla d’Inversions del servei de subministrament d’aigua potable al 
terme municipal de Corbera de Llobregat 2015-2019 a executar per SOREA, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, per un import global d’UN MILIÓ TRES-CENTS 
ONZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS (1.311.356,00 €) IVA no inclòs.

SEGON.  Notificar l’acord a l’AMB i a SOREA.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4. Acceptació ajut Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport 
a la integració social.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 10 de març de 2016 va aprovar 
el Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb l’objecte de fomentar, de forma 
integral, l’ocupació local al conjunt de la demarcació atenent, també, de forma específica, 
les necessitats dels col·lectius en risc d’exclusió social. S’incideix novament en la millora 
de l’ocupabilitat present i futura de les persones aturades i en la prestació d’una atenció 
específica i diferenciada als col·lectius més vulnerables, tot considerant la millora de 
l’ocupabilitat com un factor clau per a la seva integració social.  A més, es fa un 
reconeixement específic a la tasca desplegada per les empreses d’inserció i les entitats del 
tercer sector, tot preveient la possibilitat de finançar la contractació de personal per part 
de les mateixes, i es centra l’atenció en les empreses, en tant que ens susceptibles de 
generar oportunitats laborals i de millorar la competitivitat del teixit productiu local.  

La generació d’ocupació en el marc del present Programa complementari es durà a terme 
mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics d’acord amb les següents línies de suport:

a) Línia de suport integral al foment de l’ocupació: Es pretén contribuir al foment de 
l’ocupació local de forma integral. Es preveu la concessió d’ajuts econòmics adreçats al 
desplegament de plans locals d’ocupació, a la garantia d’una formació professionalitzadora 
i capacitadora que doti a persones aturades i a aquelles que, estant en situació d’atur, 
hagin participat en altres modalitats de suport d’aquest programa complementari, dels 
coneixements suficients per abordar amb èxit la seva trajectòria laboral, i en darrer terme, 
afavorir que les empreses o entitats privades contractin persones aturades. Les persones 
que es contractin hauran d’estar prèviament inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya 
com a demandants d’ocupació, podent també estar-ho a un Servei Local d’Ocupació. A 
més, aquestes persones no podran estar donades d’alta a cap dels règims de la Seguretat 
Social. 
   
b) Línia de suport a l’ocupació de col·lectius en ris d’exclusió social i de reforç dels serveis 
socials municipals: L’objecte d’aquesta línia és contribuir a la garantia de cohesió social. 
Es pretén promoure la inserció laboral dels col·lectius que es troben en risc d’exclusió social 
mitjançant el finançament de plans locals d’ocupació i l’atorgament d’ajuts a empreses 
d’inserció sociolaboral, centres d’inserció o entitats del tercer sector. A més, l’increment 
exponencial de les situacions de necessitat i del nombre de persones usuàries dels serveis 
social ha posat de manifest la necessitat de reforçar els equips de serveis socials 



municipals. D’aquí que la tercera de les modalitats s’orienti específicament a contractar 
personal per a reforçar els serveis socials municipals.

L'import total concedit a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat és de 107.053,04,-€.

De conformitat amb l'acord segon, article 17, de la resolució de la Diputació de Barcelona, 
cal acceptar expressament els ajuts concedits. 

De conformitat amb l’acord segon, article 23, els ens locals podran sol·licitar un 
avançament per un import que es correspondrà amb l’import acceptat i definitivament 
concedit de cada línia. 

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

PRIMER. Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona del Programa 
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, en el marc del Pla 
“Xarxa de governs Locals 2016-2019” amb un import de 107.053,04,-€, així com també, 
s’accepten els termes que en regiran la seva concessió i les condicions per a la seva 
execució. 

SEGON. Sol·licitar un avançament del 100% de l’import atorgat, això és 107.053,04,-€ 
per a la línia de suport integral al foment de l’ocupació, en els termes de l’acord segon, 
article 23, de la resolució de la Diputació de Barcelona.

TERCER. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

ÀREA DE JOVENTUT

5. Aprovació conveni regulador amb l'Associació Juvenil Corberenca.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari  construir una  cultura 
participativa i facilitar que les persones joves, en  diferents àmbits socials, es puguin 
vincular als processos de presa de decisions i a les entitats juvenils, i formar-ne part , per 
la qual cosa es contempla en el pressupost general per a l’exercici 2016 l’atorgament d’un 
ajut directe a les entitats que contribueixen i participin en el disseny de les polítiques 
destinades a les persones joves.

Aquestes entitats han de tenir les tasques de desenvolupament tals com la universalitat 
en matèria de joventut sense cap mena de distinció , la innovació, la proximitat, l’interès 
juvenil, la coordinació, la cooperació i la planificació sobre la realitat municipal i per 
objectius, han de construir una cultura participativa i facilitar que els joves es puguin 
vincular a aquests processos.

L’article 22.2.a de la Llei General de Subvencions ( 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 
que l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma 
expressa en l’estat de despeses del pressupost.
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Com  subvenció directa es contempla una a favor de l’Associació Juvenil Corberenca 
(AJUC), per import de 3.000,00 €, per a la realització de les activitats programades.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per canalitzar 
les subvencions previstes nominativament en el 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.

La Secretària de l’Ajuntament ha emès informe de data 2 de febrer de 2016 que queda 
incorporat a l’expedient.

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l’Associació Juvenil 
Corberenca (AJUC), per import de 3.000,00 €, destinada a finançar la programació 
d’aquesta entitat durant el 2016.
 
SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a l’expedient a 
formalitzar amb l’Associació Juvenil Corberenca , per a la realització de les activitats 
descrites.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’Associació Juvenil Corberenca, amb NIF: 
G66549643, per import de 3.000,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
35.334.48900 del vigent pressupost municipal.

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

CINQUÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

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 10:45 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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