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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 29 DE MAIG DE 2015

Corbera de Llobregat, 29 de maig de 2015

A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 10:00 
hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL en funcions, 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 i Serraviñals, i assistits per la 
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen:

ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS 
Presidenta

Hi és present el Tinent d'alcalde següent:

MANEL RIPOLL I PUERTAS (no adscrit)
Primer Tinent d’alcalde

MIQUEL AREGALL I COMAS (PSC-GiU)
Segon Tinent d'alcalde

JAUME GUIM I ROYO (no adscrit)
Tercer Tinent d’alcalde

Regidors/res Delegats/des que hi assisteixen:

RAMON GABARRON RUBIO (PSC-GiU)
MONTSERRAT ISERN BOFARULL (PSC-GiU)
ALFREDO PRADO GARCIA (PSC-GiU)
JOSE ANTONIO ANDRÉS PALACIOS (PSC-GiU)
ERIC BLANCO MORAGAS (CiU)
ISIDOR SCHMID AGUIÑIGA (no adscrit)

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen , per unanimitat, els acords 
següents:

1.Aprovació acta sessió anterior.

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

2. Aprovació certificació final obres consolidació de franges perimetrals de 
baixa combustibilitat.

La Junta de Govern Local, de 13 de febrer de 2015, va adjudicar a Talher SA el 
contracte de les obres i actuacions necessàries per a la consolidació de les franges 
perimetrals de baixa combustibilitat de totes les urbanitzacions, a la carretera de 
Sant Andreu i al Camí Ral, per un import total de 164.941,34 € (IVA inclòs).
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En data 26 de maig de 2015, un cop signada l’acta de recepció de les obres, 
presenten la certificació final que, si bé és cert que respecta la totalitat de l’import 
adjudicat, presenta diferències d’amidaments entre partides. Cal indicar que l’acta 
de recepció determina l’inici del termini de garantia.

La tècnica municipal ha emès informe en la mateixa data, justificant aquest extrem. 
En síntesi, la diferència ve donada per la necessitat d’efectuar més treballs de tala 
que els reflectits al projecte, degut al creixement de l’arbrat, no utilitzant la partida 
consignada al projecte per imprevistos.

Tot i que no suposa diferència quant a l’import adjudicat, suposa una modificació de 
contracte i, en aquest sentit, el PCAP determina la possibilitat d’efectuar 
modificacions de conformitat amb l’article 107 del TRLCSP. De l’anàlisi de les 
actuacions efectuades es desprèn que es poden encabir en el supòsit de modificació 
contemplat a l’apartat 1.a) d’aquest article.

Quant a la certificació final, contempla l’obra executada pendent de certificar per 
import de 50.801,37 € (IVA inclòs) que, junt amb els imports certificats a compte 
en les certificacions anteriors per un total de 114.139,97 € (IVA inclòs), conformen 
l’import total d’adjudicació de 164.941,34 € (IVA inclòs).

L’article 166.9 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el 
Reglament de la llei de contractes de les administracions públiques, determina que 
dins el termini de dos mesos, comptats a partir de la recepció de l’obra, l’òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà 
abonada, en el seu cas, dins el termini de dos mesos a comptar a partir de la seva 
expedició, a compte de la liquidació del contracte. 

La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe favorable en data 26 de 
maig de 2015 que queda incorporat a l’expedient.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Medi Ambient, la Junta de Govern 
Local, ambdues en funcions, acorda el següent:

PRIMER. Aprovar les variacions d’amidaments que presenta la certificació final, 
sota la base de l’informe tècnic, i aprovar la corresponent modificació de contracte 
que no suposa cap diferència en l’import adjudicat.

SEGON. Aprovar la certificació final de les obres i actuacions necessàries per a la 
consolidació de les franges perimetrals de baixa combustibilitat de totes les 
urbanitzacions, a la carretera de Sant Andreu i al Camí Ral, essent l’import total de 
les mateixes de 164.941,34 € (IVA inclòs), havent estat acreditat en anteriors 
certificacions l’import de 114.139,97 € (IVA inclòs) i restant pendent d’abonar al 
contractista l’import de 50.801,37 € (IVA inclòs).

TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i 
efectes.

3. Aprovació conveni col.laboració ajuntament i Sorea en activitats 
d'interès general en el marc de la FiraInnova.
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat organitza la VII edició de la FiraInnova, la 
fira del bosc i la natura.

L’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U., en la 
seva qualitat d’empresa dedicada a la prestació i gestió del servei municipal 
d’abastament domiciliari d’aigua potable al terme municipal de Corbera de 
Llobregat està interessada en col·laborar amb l’ajuntament, per tal de promoure i 
desenvolupar al terme municipal activats de caràcter i d’interès general, 
especialment fomentar les actuacions que impulsen el desenvolupament econòmic, 
la dinamització de l’activitat empresarial, promovent sinèrgies i potenciant la 
natura.

L’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U., es 
compromet a realitzar una aportació econòmica de 1.200,- € en concepte de 
col·laboració pel desenvolupament d’activitats d’interès general dins el marc de la 
FiraInnova, la fira del bosc i la natura. 

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat es compromet a inserir el nom o logotip de 
SOREA com a entitat col·laboradora seva en el quadríptic de la programació i tòtem 
de la FiraInnova.

Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i 
l’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U. per 
activitats d’interès general dins del marc de la FiraInnova, la fira del bosc i la 
natural. 

Per tot això, a proposta de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Tecnologia i 
Innovació, la Junta de Govern, ambdues en funcions, acorda el següent: 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i l’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, 
S.A.U. per activitats d’interès general dins del marc de la FiraInnova, la fira del 
bosc i la natura, pel qual l’empresa farà una aportació econòmica de 1.200,-€. 

SEGON.- Notificar el present acord d’aprovació a SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, S.A.U.

4. Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat en matèria de serveis socials bàsics, 2015.

Rebut amb data 21 de maig de 2015 i registre d’entrada núm. 2015/3973 el 
Conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials Bàsics entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l’Àrea Bàsica comarcal del Baix 
Llobregat, corresponent a l’any 2015, en virtut del qual es regula, entre d’altres, la 
cooperació tècnica i financera en el manteniment dels Serveis Socials Bàsics de 
l’Àrea Bàsica Comarcal del Baix Llobregat constituïda per municipis de menys de 
20.000 habitants.

A proposta de la Tinència d'alcaldia de benestar Social, Gent Gran i Ensenyament, 
la Junta de Govern Local, ambdues en funcions, acorda el següent: 



PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials Bàsics 
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l’Àrea Bàsica 
comarcal del Baix Llobregat, corresponent a l’any 2015, conforme el text el qual 
s’incorpora a l’expedient.

SEGON.- Notificar el present acord d’aprovació del Conveni de col·laboració en 
matèria de Serveis Socials Bàsics entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els 
municipis de l’Àrea Bàsica comarcal del Baix Llobregat, corresponent a l’any 2015 al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat.

5.Atorgament subvenció, aprovació i minuta del conveni regulador amb la 
Colla de Gegants i Grallers.   

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment i la promoció 
d’activitats culturals adreçades als seus habitants, per la qual cosa contempla en el 
pressupost general per a l’exercici 2015 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a 
entitats culturals 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 que 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’entitat La Colla 
de Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat, per import de 2.500,00 € (dos mil 
cinc-cents euros), per al foment de la promoció i difusió de les activitats culturals a 
Corbera i de la participació i l’associacionisme.

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 general ha emès informe favorable el 5 de maig de 2015.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local, 
ambdues en funcions, acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a La Colla de 
Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat, per import de 2.500 € destinada a 
finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent a les activitats que s’han 
desenvolupat a l’any 2014.

SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat La Colla de Gegants i Grallers de Corbera de 
Llobregat, per al foment de la promoció i difusió de les activitats culturals a Corbera 
i de la participació i l’associacionisme.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat La Colla de Gegants i Grallers 
de Corbera de Llobregat, amb NIF: G-61397063, per import de 2.500 €, amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària 33.334.48905 del vigent pressupost municipal.



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

 

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.

URGÈNCIA I. 6.Resolució convocatòria concurs públic i concessió 
autoritzacions per a la venda no sedentària en el mercat setmanal   

D’acord amb el Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de les 
normes amb rang de llei a la Directiva 2008/123/CE, del Parlament i del Consell, de 
12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, en virtut del 
qual modifica el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, que aprovava el text refós 
sobre mercat interior. 

Vist el Reglament del mercat de venda no sedentària a Corbera de Llobregat, 
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 2 d’octubre de 
2012. 

Vist l’informe de la Comissió qualificadora de data 25 de maig de 2015, en relació a 
la convocatòria de concurs públic per a l’atorgament de les autoritzacions de venda 
no sedentària en el mercat setmanal dels dissabtes a la Pl. del Mil·lenari de Corbera 
de Llobregat, aprovada per Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 
dia 17 d’abril de 2015, juntament amb les Bases específiques que regulen aquest 
procediment.

A proposta de la regidoria de Comerç, la Junta de Govern Local, ambdues en 
funcions, acorda el següent: 

PRIMER.-  Resoldre la referida convocatòria de concurs públic per a l’atorgament 
de les autoritzacions de venda no sedentària en el mercat de Corbera de Llobregat.

SEGON.- Concedir autorització per a la venda no sedentària en el mercat setmanal 
dels dissabtes, ubicat a la Pl. del Mil·lenari de Corbera de Llobregat en horari de 8 a 
14 hores i per un període de 15 anys, a les persones que es detallen a continuació:

Autorització núm. 1/2015
Sra. S I. )LOPD(M.
DNI: (LOPD) 
Tipus de producte: Quotidià alimentari. Fruita, verdura i hortalisses (subgrup 1a)
Ocupació: 8 metres lineals
Fiança a dipositar (clàusula 3 de les Bases): 19,00€/dia X 13 dies= 247,00€

TERCER.- Acordar que de forma prèvia a la instal·lació de la parada i, en tot cas, 
en el termini de deu dies hàbils, la persona interessada haurà de dipositar la fiança 
corresponent a tres mensualitats de la taxa per a la venda no sedentària en el 
mercat setmanal de Corbera de Llobregat, tal i com estableix la clàusula 3 de les 
Bases. 



L’ingrés d’aquesta fiança es pot realitzar mitjançant transferència bancària al 
compte corrent següent: 2100.0552.10.0200006856.

QUART.- Advertir a la persona interessada que en cas de no aportar el comprovant 
de l’ingrés de la fiança en el termini atorgat de 10 dies hàbils, a comptar des de la 
recepció d’aquesta resolució, se la considerarà desistida de la seva petició amb el 
consegüent arxivament de les actuacions. 

CINQUÈ.- Advertir al titular de l’autorització que ha d’acomplir amb totes les 
obligacions establertes al Reglament del mercat de venda no sedentària a Corbera 
de Llobregat, l’incompliment de les quals comporta la revocació de l’autorització 
concedida. 

SISÈ.- Notificar el present acord a l’nteressat, per al seu coneixement.

URGÈNCIA II. 7. Adjudicació contracte de servei aplicacions informàtiques 
ZK Time Enterprise i Atalaya 2.

Per acord de la Junta de Govern Local de 22 de maig de 2015, es van aprovar 
l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques relatives al contracte de servei de manteniment de les aplicacions 
informàtiques ZK Time Enterprise i Atalaya 2, i es va convocar la licitació, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb un import de 365,00 €/any, 
21% d’IVA exclòs, convidant únicament l’empresa Professional Software 
Development SL, per ser la titular dels drets d’explotació i dels dret de propietat 
intel·lectual de les aplicacions.

Com a requisit per a l’adjudicació del contracte, es va requerir l’empresa 
Professional Software Development SL per a què presentés declaració de 
conformitat a prestar el servei en les mateixes condicions que l’oferta presentada 
per ells i que va servir per a l’elaboració dels plecs.

En haver presentat l’empresa Professional Software Development SL amb CIF B-
81954307 la declaració i documentació requerides.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de l’Àrea de Tecnologia i Innovació, la 
Junta de Govern acorda el següent: 

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de manteniment de les aplicacions 
informàtiques ZK Time Enterprise i Atalaya 2 a l’empresa Professional Software 
Development SL amb CIF B-81954307, per import de 365,00 €/any, 21% d’IVA 
exclòs, amb una durada inicial d’un any, prorrogable per un any més, amb data 
d’inici d’efectes d’1 de juny de 2015, amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules 
Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva 
proposició.

SEGON.  Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i publicar-lo en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
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QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de 441,65 €, 
que inclou l’IVA, amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 
23.920.21300 del vigent pressupost municipal.

8.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 10:20 
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 Rosa Boladeras Serraviñals


