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

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 9 d’octubre de 2017 va
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les
dades de caràcter personal, és el següent:
“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2017.
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, Rosa Boladeras Serraviñals, i assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:
-

Montserrat Febrero i Piera, primera tinenta d’alcaldessa
Ramon Gabarrón Rubio, segon tinent d’alcaldessa
Mercè Rocas i Rubió, tercera tinenta 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 que resulten aprovats
per unanimitat:
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.
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Per decret de la presidència de 30 d’abril de 1997, s’acordà la posta en marxa del
servei telemàtic dins l’entorn web de la Diputació de Barcelona. Dins d’aquest entorn
web s’inclou informació dels diferents programes que la Diputació de Barcelona treballa
conjuntament amb els municipis de la província, i a la vegada els responsables
municipals poden gestionar directament determinats productes, com ara el padró
municipal o la programació cultural, per citar alguns exemples.
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2. Aprovació del Conveni per a la posada a disposició i utilització de la
Plataforma Telemàtica XALOC.
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Entre els productes que es treballen conjuntament amb els municipis de la província
hi ha les actuacions d’intermediació laboral, que s’impulsen des del Servei de Mercat
de Treball de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. Per tal de millorar la
metodologia i facilitar la gestió de les entitats locals que disposen de dispositius que
presten serveis d’intermediació laboral, la Diputació de Barcelona va elaborar
l’Aplicació Metodològica XALOC. Es tracta d’un sistema d’informació integral que
incorpora diverses funcionalitats per optimitzar la planificació, la gestió i l’avaluació de
l’activitat en relació als serveis que aquestes entitats presten als ciutadans i a les
empreses, en l’àmbit de la intermediació laboral.
A partir de l’any 2005 es van signar convenis específics amb entitats locals de la
província, per tal de regular els drets i obligacions de les entitats que sol·licitin la
posada a disposició de l’Aplicació Metodològica XALOC.
Tenint en compte el procés esglaonat d’incorporació d’entitats locals a la Plataforma
Telemàtica XALOC i els canvis que s’han anat produint durant aquests anys, des del
Servei de Mercat de Treball s’ha considerat convenient actualitzar el conveni de
col·laboració a signar per totes les entitats que utilitzin la Plataforma Telemàtica
XALOC.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en data 21 de març
de 2016 va aprovar l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals (Xarxa Xaloc), en els termes
del conveni tipus aprovat a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data
26 de novembre de 2015.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Desenvolupament
Econòmic, la Junta de Govern Local acorda els següents:
ACORDS

SEGON. Notificar el present acord d’aprovació a la Diputació de Barcelona per a la
signatura de conveni.
ASSUMPTES URGENTS
Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat i, en tot cas, amb el vot
favorable de la majoria absoluta, se sotmeten a examen i votació els punts següents
que resulten aprovat amb el mateix quòrum.
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PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la posada a disposició i utilització de la
Plataforma Telemàtica XALOC.
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FINANCES
Urgència I. Adhesió a l'Acord Marc i contractació assegurança Responsabilitat
Civil.
El 28 de juliol de 2016 mitjançant Decret d’Alcaldia 1576/2016 es va encarregar a
l’entitat asseguradora Zurich Insurance PLC, la renovació de la pòlissa d’assegurança
de Responsabilitat Civil per al període 06/08/2016 al 05/08/2017.
El 27 de setembre de 2016 mitjançant Decret d’Alcaldia 1848/2016 es va acordar
adherir-se a l’Acord Marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (expedient 2015.4) de la qual n'és prenedor el Consorci Català de
Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes
públics, sòcies de l'CCDL que s'hi adhereixin.
Es fa necessària la renovació de l'esmentada pòlissa d'assegurança de Responsabilitat
Civil de l'ajuntament, número 00000087439253, formalitzada amb l'entitat ZURICH
INSURANCE PLC, Sucursal en España, amb la mediació de la consultora
d'assegurances Ferrer & Ojeda, Asociados, Correduría de Seguros, SL pel període
06/08/2017 al 05/08/2018.
De conformitat amb la documentació presentada per l'esmentada entitat
asseguradora, representada per la corredoria, amb registre d'entrada 8784/2017 de
18 de setembre de 2017, segons la qual la prima total anyal ascendeix a un import de
23.435,63€, dels quals 11.734,37€ corresponen al període del 06/08/17 al 05/02/18,
i 11.701,26€ corresponen al període del 06/02/18 al 05/08/18, essent la forma de
pagament semestral.
La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe que queda incorporat a
l’expedient.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Finances, la Junta de
Govern Local acorda els següents:

PRIMER. Renovar amb l'entitat asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en
España, amb CIF W0072130H, la renovació de la pòlissa d'assegurança de
Responsabilitat Civil número 00000087439253; pel preu cert i global de 23.435,63€,
impostos legals inclosos, per al període del 06/08/17 al 05/08/18; que ha estat
formalitzada a través de la consultora d'assegurances Ferrer & Ojeda Asociados,
Correduría de Seguros, SL, amb NIF B58265240.
SEGON. Adjudicar a la corredoria Ferrer&Ojeda el servei de mediació d’assegurances
dins de l’Acord Marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (expedient 2015.1), de la pòlissa objecte de renovació.
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ACORDS
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, de la pòlissa
d'assegurances indicada anteriorment, formalitzada amb la companyia ZURICH, per al
període del 06/08/17 al 05/08/18, per un import total de 23.435,63€, que es farà
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.22400 del pressupost
municipal vigent, subordinada al crèdit que es consigni al pressupost de l’exercici 2018,
en les quanties següents:
Exercici 2017 …………… 11.734,37€
Exercici 2018 …………… 11.701,26€
QUART. Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local, a
Ferrer&Ojeda i a Zurich Insurance PLC.
Urgència II. Renovació assegurança danys a edificis municipals.
El 27 de setembre de 2016 mitjançant Decret d’Alcaldia 1848/2016 es va acordar
adherir-se a l’Acord Marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (expedient 2015.4) de la qual n'és prenedor el Consorci Català de
Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes
públics, sòcies de l'CCDL que s'hi adhereixin. En el mateix Decret es va acordar
l’adjudicació de la pòlissa d’assegurança de Danys a edificacions i instal·lacions per al
període 30/09/2016 al 29/09/2017.
Es fa necessària la renovació de l'esmentada pòlissa d'assegurança número 443114749, formalitzada amb l'entitat SEGURCAIXA ADESLAS, Sucursal en España, amb la
mediació de la consultora d'assegurances Ferrer & Ojeda, Asociados, Correduría de
Seguros, SL pel període 29/09/2017 al 29/09/2018.
De conformitat amb la documentació presentada per l'esmentada entitat
asseguradora, representada per la corredoria, segons la qual la prima total anyal
ascendeix a un import de 13.355,47€, dels quals 8.664,67€ corresponen al període
del 30/09/2017 al 29/03/2018, i 4.690,80€ corresponen al període del 30/03/2018 al
29/09/2018, essent la forma de pagament semestral.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Finances, la Junta de
Govern Local acorda els següents:
ACORDS
PRIMER. Renovar amb l'entitat asseguradora SEGURCAIXA ADESLAS SA, amb CIF
A28011864, la renovació de la pòlissa la pòlissa d’assegurança de Danys a edificacions
i instal·lacions número 44311474-9; pel preu cert i global de 13.355,47€, impostos
legals inclosos, per al període del 29/09/17 al 29/09/18; que ha estat formalitzada a
través de la consultora d'assegurances Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de
Seguros, SL, amb NIF B58265240.
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La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe que queda incorporat a
l’expedient.
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SEGON. Renovar amb la corredoria Ferrer&Ojeda el servei de mediació
d’assegurances dins de l’Acord Marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (expedient 2015.1), de la pòlissa objecte de renovació.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, de la pòlissa
d'assegurances indicada anteriorment, formalitzada amb la companyia SEGURCAIXA
ADESLAS SA, per al període del 29/09/17 al 29/09/18, per un import total de
13.355,47€, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.22400
del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que es consigni al pressupost
de l’exercici 2018, en les quanties següents:
Exercici 2017 …………… 8.664,67€
Exercici 2018 …………… 4.690,80€
QUART. Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local, a
Ferrer&Ojeda i a SegurCaixa Adeslas SA.
3. Precs i preguntes.
Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de
caràcter general.
L’alcaldessa vol fer constar en acta, en relació a la jornada de votacions sobre el
referèndum que es va celebrar ahir a tot Catalunya, el manteniment de la convivència
ciutadana al municipi de Corbera de Llobregat sense que s’hagi produït cap actuació
que hagi alterat l’ordre públic.
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.”
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
La secretària, Maria Abarca Martínez

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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