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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 5 DE JUNY DE 2015

Corbera de Llobregat, 5 de juny 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 són presents els Tinents d'alcalde següents:

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 reparacions diversos carrers Cases 
Pairals.   

La Junta de Govern Local, de 17 d’abril de 2015, va adjudicar a Asfaltos Augusta SL 
amb CIF B-64455835, el contracte de les obres necessàries per a les reparacions 
superficials de diversos carrers de la urbanització Les Cases Pairals, per un import 
total de 142.054,00 € (IVA inclòs).



En data 13 de maig de 2015, un cop signada l’acta de recepció de les obres en data 
11 de maig de 2015, presenten la certificació final que contempla l’obra executada 
pendent de certificar per import de 142.054,00 € (IVA inclòs). Cal indicar que l’acta 
de recepció determina l’inici del termini de garantia.

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. 

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

PRIMER. Aprovar la certificació final de les obres necessàries per a les reparacions 
superficials de diversos carrers de la urbanització Les Cases Pairals, essent l’import 
total de les mateixes de 142.054,00 € (IVA inclòs), restant pendent d’abonar al 
contractista l’import total d’execució d’aquestes obres.

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

3.Aprovació definitiva projecte d'obra per a la reparació superficial de l'Av. 
Mare de Deu de Lourdes de la urb. les Cases Pairals.   

En data 17 d’abril de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 
Projecte d’obra per a la reparació superficial de l’Av. Mare de Deu de Lourdes de la 
urb. Les Cases Pairals entre els números 2 i 32, el pressupost del qual ascendeix a 
//64.413,82 €/IVA inclòs

El Projecte es va sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 23 
d’abril de 2015 i al tauler d’anuncis de la Corporació entre els dies 23/04/2015 i el 
2/06/2015.

En període d’informació pública no s’han presentat al·legacions al projecte. 

Per això, de conformitat amb l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS), a proposta de la Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, la Junta 
de Govern Local, ambdues en funcions, acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar definitivament el Projecte d’obra per a la reparació superficial de 
l’Av. Mare de Deu de Lourdes entre els números 2 i 32 , amb un pressupost de 
//64.413,82// € IVA inclòs.

SEGON. De conformitat amb l’article 38.2 ROAS, publicar l’acord d’aprovació 
definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i 
en el tauler d’anuncis de la Corporació.
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4.Atorgament de subvencions a les AMPA del municipi corresponents al 
curs 2013-14.   

El 26 de maig de 2015 la Comissió d'Avaluació emet, en relació amb la convocatòria 
aprovada per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27 de març de 
2015, l'acta per la qual es fa  la concessió de subvencions a les entitats vinculades 
als centres educatius, per al curs 2013-2014.

A proposta de la Tinència d'Alcaldia d'Ensenyament, la Junta de Govern Local, 
ambdues en funcions, acorda el següent: 

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

ENSENYAMENT
CURS 2013-2014 IMPORT/€

2015.31.326.48900 AMPA Cau de la Guineu Escola Cau de la Guineu    3.910,65.-€

2015.31.326.48900 APA Corbera Escola Jaume Balmes   1.340,00.-€

2015.31.326.48900 APA El Mirador Escola Puig d'Agulles   4.419,05.-€

2015.31.326.48900 AMPA Fòrum mares i pares Escola El Corb   3.547,95.-€

2015.31.326.48901 APA Can Baiona INS Corbera de Llobregat   2.750,00.-€

2015.31.326.48901 AMPA Can Margarit INS Can Margarit   2.538,25.-€

TOTAL 18.505,90.-€

SEGON.- Per a l'efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb 
les que s'han concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari mitjançant 
instància a aquest Ajuntament, d'acord amb allò establert a l'article 11 de les Bases 
reguladores de la convocatòria.

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 un mes després. La 
justificació s'ha de fer d'acord amb l'article 13 de les esmentades Bases.

QUART.- Disposar la despesa per import total de 18.505,90.-€, desglossats en 
13.217,65.-€ amb càrrec a la partida núm. 2015.31.326.48900, i 5.288,25.-€ amb 
càrrec a la partida núm. 2015.31.326.48901, de l'estat de despeses del vigent 
pressupost municipal.

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

5.Atorgament subvencions activitats culturals 2014.   

Vist l'acord de Ple, de data 11 de novembre de 2014 d'aprovació de les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a aquelles entitats que 
duguin a terme actuacions d’interès públic i social dins del terme municipal de 
Corbera de Llobregat, que complementin la competència municipal, responguin a 
necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi, dins l’àmbit de 



la cultura, i que s’hagin desenvolupat durant l’any 2014, publicat en el Butlletí 
Oficial de la província de 27 de novembre de 2014.
 
Vist l’acord de Junta de Govern, data 10 d’abril de 2015, d’aprovació de la 
convocatòria per a l’atorgament de les subvencions, en concurrència competitiva 
adreçades al foment de projectes, activitats, i serveis d’utilitat pública i interès 
social, de caràcter cultural, que s’hagin desenvolupat durant l’exercici 2014, 
conforme les bases reguladores aprovades pel Ple de l’Ajuntament.

Vista l’acta de la Comissió d’Avaluació de data 2 de juny de 2015.

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

PRIMER.-  Resoldre la referida convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts 
econòmics per activitats culturals durant l’any 2014 a les entitats relacionades a 
continuació:

SEGON.- Per a l’efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions 
amb les que s’han concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari.

TERCER.- La forma de justificació s’haurà d’efectuar en els termes establerts per la 
l’article 13, de les Bases específiques d’aquesta convocatòria, abans del 31 de juliol 
de 2015. 

Per a la correcta justificació de la subvenció, caldrà acreditar els requisits que a 
continuació es detallen, amb la presentació en el registre general de l’Ajuntament, 
dels documents corresponents, segons model normalitzat, que es poden obtenir a 
través de la pàgina web de l’ajuntament (www.corberadellobregat.cat) o en 
l'esmentat registre general:

1. Justificació de la realització de l’obra o activitat subvencionada i el seu cost.
2. Memòria de l’activitat.
3. Originals de les factures, minutes i demés justificants de les despeses 

efectuades per l'entitat beneficiària com a mínim fins a l'import de la 
subvenció rebuda. 
Aquests hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la 
normativa vigent aplicable i els justificants de pagament que podran 
consistir en rebuts/o transferències bancàries, etc. Quan les activitats hagin 
estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, haurà d’acreditar-se en la justificació l'import, 
procedència i aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.
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4. El servei gestor haurà d’estampillar en els documents aportats per l'entitat 
beneficiària, el segell creat a l’efecte, de manera que quedi constància de 
l’import subvencionat, i emetrà un informe de conformitat de la justificació 
presentada previ al pagament. Les factures originals i els comprovants de 
pagament seran retornats un cop revisats.

5. Exemplars de totes les edicions, les publicacions i la propaganda o la 
publicitat de l'activitat subvencionada, i també del seu resultat, si aquest 
consisteix en treballs gràfics, de redacció o audiovisuals, de conformitat amb 
l'obligació establerta a la clàusula 18.

Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts, però és 
esmenable, el servei corresponent ho notificarà a l'interessat/ada i li concedirà un 
termini de 10 dies hàbils perquè ho esmeni. Actuarà en els mateixos termes per al 
cas que no s'hagi presentat la justificació en el termini establert. 

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts, un cop 
transcorregut el termini d'esmenes anterior, podran comportar l’anul·lació total o 
parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions previstes

QUART.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 33.334.48900 de l'estat de 
despeses del vigent pressupost municipal, per import total de 25.500€, d'acord 
amb el desglossament de les entitats beneficiàries descrit al primer acord.

6. Especials assabentaments.

Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:

- Decret 257/2015, de 10 de febrer. Acceptació de la renúncia presentada pel 
Sr. M. C. M. (LOPD) a l'autorització de venda en el mercat no sedentari 
de Corbera de Llobregat, i devolució de la fiança dipositada. 

- Decret 282/2015, de 13 de febrer. Modificació a 6 metres lineals l’ocupació 
autoritzada al senyor X. H. N. (LOPD) per a la venda de productes de pesca 
salada, olives, llegums i cereals, al mercat no sedentari de Corbera de 
Llobregat, i reajustament de la fiança dipositada. 

- Decret 283/2015, de 16 de febrer. Acceptació canvi de nom de l’autorització 
concedida a favor de la Sra. Z. M. E. H., essent el nou titular  el senyor Y. 
E.L.M. (LOPD), amb les mateixes condicions i durada de l’autorització núm. 07. 

- Decret 568/2015, de 26 de març. Acceptació de les renúncies presentades 
pel Sr. J. S. i per La Xarxa Verda de Corbera, a les autoritzacions concedides 
per a la venda en el mercat no sedentari de Corbera de Llobregat. 

 
7. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica 
de caràcter general. 

 
   

 

   

nvidal
Nota
MigrationConfirmed definida por nvidal

nvidal
Tachado



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 Rosa Boladeras Serraviñals
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