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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:10 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.

URBANISME

2. Atorgament subvenció per manteniment urbanització Bon Repòs, polígon B.

L’11 de novembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat aprova la minuta 
dels convenis de col·laboració per al manteniment de vies públiques i de serveis públics a 
les diferents urbanitzacions del municipi, tenint com objecte establir una relació de 
col·laboració entre l’Ajuntament i les diferents Associacions de Propietaris de les 
urbanitzacions, per a la realització dels treballs de manteniment dels carrers i per sufragar 
en part la inversió necessària per dotar el sistema d’enllumenat públic amb els sistemes 
d’eficiència energètica per reduir el consum elèctric i millorar la seva seguretat.

El 12 de desembre 2014 es signen els convenis amb les diferents Associacions i Comunitats 
de Propietaris.

Aquest convenis tenen per objecte establir una relació de col·laboració entre l’Ajuntament 
i les diferents Associacions de Propietaris de les urbanitzacions, per a la realització dels 
treballs de manteniment dels carrers i dels serveis públics, per la qual cosa es contempla 
en el pressupost general per a l’exercici 2016 l’atorgament d’una sèrie de subvencions 
directes a les Associacions de Propietaris que es detallaran a continuació, de conformitat 
amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

La clàusula segona i tercera dels esmentats convenis, estableixen que l’Ajuntament 
aportarà anualment una subvenció destinada a sufragar les despeses que les Associacions 



hagin assumit l’any anterior com a conseqüència de la realització d’obres de manteniment 
i conservació o la instal·lació o millora de serveis en la urbanització.

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.

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.

El 8 de setembre de 2016 NRE 2016/6561 l’Associació de Propietaris de la UA El Bonrepòs 
B presenten sol·licitud de subvenció per finançar les despeses de manteniment de la 
urbanització realitzades durant l’any 2015 i aporten tota la documentació necessària 
segons estableix l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

Per tot l’exposat, a proposta de la Tinència d’alcaldia de l’Àrea de Via Pública i Habitatge, 
la Junta de Govern Local, en aplicació de l’apartat tercer v) del Decret 1092/2015, de 15 
de juny, s’acorda el següent: 

PRIMER. Atorgar a la Associació de Propietaris del polígon B de la UA El Bon Repòs la  
subvenció corresponent a l’anualitat 2016 destinades a sufragar les despeses que hagin 
assumit durant l’any 2015 com a conseqüència de la realització d’obres de manteniment i 
conservació o la instal·lació o millora de serveis en la urbanització.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària del vigent 
pressupost municipal, segon el detall següent:

TERCER.- Els beneficiaris hauran de justificar aquestes subvencions segons estableixen 
els esmentats convenis.

QUART.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.

SERVEIS PÚBLICS

NOM 
BENEFICIARI

NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ

CONCEPTE

Associació 
Propietaris 
Bonrepòs B

H-60356441 BONREPÒS B 1.400€ Manteniment 
vies públiques i 
serveis

NOM BENEFICIARI NIF IMPORT 
SUBVENCIÓ

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTARIA

Associació Propietaris 
Bonrepòs B

H-60356441 1.400€ 2016.11.1532.48002
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3. Aprovació bases subvenció enllumenat públic 2014

La Regidoria de Serveis Públics posa a la consideració de la Junta de Govern Local 
l'aprovació de les bases i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions destinades a 
finançar el cost del consum energètic de l'enllumenat públic de les unitats d'actuació en 
sòl urbà sense promotor actual previstes en el PGO, circumscrites a les despeses 
suportades per les entitats, en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre 
de l'any 2014.

En data 23 de setembre de 2016 la Secretària de l'Ajuntament ha emès informe al respecte.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics, la Junta de Govern 
Local acorda el següent:

PRIMER. Aprovar les bases específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a 
finançar el cost del consum energètic de l'enllumenat públic 2014 de les unitats d'actuació 
en sòl urbà sense promotor actual previstes en el PGO.

SEGON. Autoritzar la despesa per import de 30.000,00 € a càrrec de la partida 
pressupostària 13.165.48900 del pressupost municipal vigent.

TERCER. Convocar concurs públic per a l'atorgament de les subvencions. El termini de 
presentació d'instàncies per a participar en el concurs és de 20 dies hàbils comptats des 
de l’endemà de la publicació de l'anunci en el BOPB.

QUART. Designar els membres que composaran l'òrgan col·legiat que examinarà i valorarà 
les sol·licituds, així com, l'òrgan instructor de les actuacions:

Òrgan instructor: Tècnica jurídica.
      Regidor de Serveis Públics.

Òrgan col·legiat: Comissió qualificadora:
Presidenta: Tinenta d'alcaldessa d'Urbanisme, Habitatge i Via Pública.

           
Vocals: Regidor de Serveis Públics.

      Enginyer municipal.
     Secretari: Fernando Rivas Martínez, lletrat de l'Ajuntament, o 
     persona en qui delegui.

CINQUÈ. Donar publicitat de les bases i de la convocatòria mitjançant la publicació a la 
pàgina web de l'Ajuntament.

4. Aprovació conveni col·laboració amb l'Associació de veïns de Can Palet.

El 19 d’octubre de 2010 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va subscriure amb 
l’Associació de veïns de Can Palet un conveni de col·laboració amb el propòsit de 
promocionar les activitats autogestionades d’interès social, mitjançant la cessió, voluntària 
i gratuïta, de l’ús del local de titularitat municipal situat al Camí de la Fàbrica, 1-3 de Can 
Palet.



La durada de l’anterior conveni ha vençut i tenint en compte la voluntat de l’Associació de 
veïns de continuar gaudint de l’ús del local (reg entrada 2016/4930), escau l’aprovació 
d’un nou conveni que reguli  l’ús i l’exercici de les activitats amb la finalitat de col·laborar 
en el foment de la participació social i la dinamització d’activitats lúdiques.
  
La secretària general, en data 23 de setembre de 2016, ha emès informe al respecte.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics acorda el següent:

PRIMER.  Aprovar el conveni de col·laboració en matèria sociocultural amb l’Associació de 
veïns de Can Palet per a l’organització d’activitats i la utilització de forma habitual de l’edifici 
situat al camí de la Fàbrica, 1-3 de Can Palet, per un termini de quatre anys.

SEGON. Notificar-ho als interessats.

5. Aprovació conveni col·laboració amb l'Associació de veïns de Can Llopard.

El 21 d’abril de 2011 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va subscriure amb l’Associació 
de veïns de Can Llopard un conveni de col·laboració amb el propòsit de promocionar les 
activitats autogestionades d’interès social, mitjançant la cessió, voluntària i gratuïta, de 
l’ús del local de titularitat municipal situat a l’Avinguda de Roma, al costat del camp de 
futbol de Can Llopard.

La durada de l’anterior conveni ha vençut i tenint en compte la voluntat de l’Associació de 
veïns de continuar gaudint de l’ús del local (reg entrada 2016/4449), escau l’aprovació 
d’un nou conveni que reguli  l’ús i l’exercici de les activitats amb la finalitat de col·laborar 
en el foment de la participació social i la dinamització d’activitats lúdiques.
  
La secretària general, en data 23 de setembre de 2016, ha emès informe al respecte.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics, la Junta de Govern 
Local acorda el següent:

PRIMER.  Aprovar el conveni de col·laboració en matèria sociocultural amb l’Associació de 
veïns de Can LLopard per a l’organització d’activitats i la utilització de forma habitual de 
l’edifici situat a l’Avinguda de Roma s/n de Can LLopard, per un termini de quatre anys.

SEGON. Notificar-ho als interessats.

SECRETARIA

6. Donar conformitat revisió Pla Municipal Prevenció d'Incendis (2016-2020).

El 10 d’agost de 2016 el Gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona 
tramet el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis (PPI) revisat i amb la nova distribució de 
les obres i el seu pressupost pels propers quatre anys (2016-2020).

El Pla municipal de prevenció d’incendis forestals corresponent al municipi de Corbera de 
Llobregat fou aprovat l’any 1997 i s’ha  revisat periòdicament fins aquesta quarta redacció 
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que es presenta per tal que sigui informat. En la documentació consten les quanties 
destinades a inversions i manteniments fins l’any 2020.

Per part de la Tècnica de Medi Ambient el 14 de setembre de 2016 s’ha emès informe 
favorable al PPI revisat. Es transcriu a continuació:

“INFORME TÈCNIC RELATIU AL PLA MUNICIPAL D’INCENDIS FORESTALS (PPI) DE 
CORBERA DE LLOBREGAT 2016-2020
Fets
1.- En data 2 de juny de 2014 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, la Diputació de 
Barcelona, l’ADF Massís de l’Ordal i la Federació d’ADF del Baix Llobregat signen el conveni 
de cooperació i col·laboració per a la gestió i l’execució dels plans del programa de suport 
als municipis en matèria de prevenció d’incendis. Aquest conveni estableix en el punt 
II.B.1.25 Que la Diputació de Barcelona dóna anualment suport tècnic a la revisió del PPI 
als ajuntaments que tinguin exhaurida la vigència del seu Pla.
2.- En data 20 de juliol de 2016 (RE 2016/38956) l’Ajuntament recepciona l’actualització 
del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis per a les anualitats 2016-2020 elaborada per 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona 
tant en format imprès com en format digital (CD). 
3.- El document recull les propostes efectuades per part de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat a la reunió data 23 d’octubre de 2015 entre tècnics de la Diputació de Barcelona, 
la tècnica de medi ambient de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, la presidenta i la 
secretària de l’ADF, en referència a la nova distribució per zones de les actuacions a 
realitzar: àmbit 1 zona oest del municipi; àmbit 2 zona central del municipi i àmbit 3 zona 
est del municipi.
Fonaments de dret
Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya.
Conclusions
1.- Un cop revisada la documentació relativa al PPI 2016-2020 presentada per la Diputació 
de Barcelona, aquesta s’informa favorablement per a la seva tramitació.“

Així mateix, l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya especifica 
que “les entitats locals situades en zones d’alt risc d’incendis forestals han de disposar d’un 
Pla de Prevenció d’Incendis Forestals per a llur àmbit territorial, el qual ha de ser tramès 
al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per ser aprovat.

Per això, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Medi Ambient, la Junta de Govern Local 
acorda el següent:

ÚNIC. Donar conformitat a l’informe favorable de la Tècnica de Medi Ambient relatiu al Pla 
Municipal de Prevenció d’Incendis revisat que preveu les actuacions i pressupost pels 
propers quatre anys (2016-2020), a efectes de tramitació municipal, i remetre’l al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per tal que sigui 
aprovat.



SERVEIS SOCIALS BÀSICS

7. Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte de reaprofitament 
excedents alimentaris de l'escola Puig d'Agulles.

Amb l'objectiu general de reduir el malbaratament alimentari al menjador de l'Escola Puig 
d'Agulles i donar sortida als excedents de menús generats a la cuina de l'esmentada Escola, 
el 2 de febrer de 2016 es va signar l'Acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera 
de Llobregat, l'APA El Mirador, l'empresa 7 i Tria i l'entitat Corbera Voluntària, en el marc 
del projecte d'aprofitament dels excedents alimentaris del servei de cuina de l'Escola Puig 
d'Agulles.

El bon funcionament en els primers quatre mesos de funcionament del projecte, porta 
l'Ajuntament a tornar a proposar la signatura d'un nou Acord per al curs 2016-2017.

A tal efecte, està prevista una consignació pressupostària a càrrec dels comptes municipals 
de l'any 2017 per atendre les despeses generades per aquest projecte.

Amb tot l'anterior, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran, la 
Junta de Govern Local acorda el següent:

PRIMER.- Aprovar l'Acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
l'APA El Mirador, l'empresa 7 i Tria i l'entitat Corbera Voluntària en el marc del projecte 
d'aprofitament dels excedents alimentaris del servei de cuina de l'Escola Puig d'Agulles, el 
text del qual s'adjunta a l'expedient.

SEGON.- Autoritzar la despesa de 111,10.-€, iva exclòs, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 30.231.22694 del pressupost municipal vigent, i de 333,30.-€, iva exclòs, 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 30.231.22694 del pressupost municipal de l'any 
2017, pendent d'aprovació.

TERCER.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura de l'Acord amb la resta d'agents 
implicats.

QUART.- Notificar l'acord adoptat a l'Apa El Mirador, l'empresa 7 i Tria i l'entitat Corbera 
Voluntària.

8. Donar compte de resolucions d’especial interès.

Es dona compte del Decret de l’Alcaldia 1746/2016, d’13 de setembre, pel qual s’avoca 
puntualment, atesa la urgència, la competència conferida a la JGL per decret 1092/2016, 
de 15 de juny i se sol·licita subvenció per a projectes de prevenció i preparació per a la 
reutilització de residus municipals per a l’any 2016, segons el que estableix la resolució 
TES/1769/2016.

9. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:00 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


		2016-10-13T13:17:26+0200
	CPISR-1 C Maria Eugènia Abarca Martínez


		2016-10-13T14:56:07+0200
	CPISR-1 C Montserrat Febrero i Piera




