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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 10 de juliol 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 3 DE JULIOL DE 2017.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:20 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:
1.Aprovació acta sessió anterior.
S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
SECRETARIA
2. Aprovació sol·licitud subvenció AMB actuació PACT 2012-2015.

A proposta de la Regidora de Finances la Junta de Govern Local adopta el següent
acord:
PRIMER. Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que inclogui en el Programa
d’Actuacions de Cohesió Territorial 2012-2015 l’actuació Treballs de restauració
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A l’objecte d’agilitzar la justificació de la inversió executada pels Ajuntaments,
finançada per l’AMB amb càrrec al Programa d’Actuacions de Cohesió Territorial (PACT)
2012-2015, d’exercicis anteriors, es presenta per a la seva inclusió en aquest
Programa l’actuació Treballs de restauració ambiental dels terrenys afectats per les
obres de les connexions i col·lectors en alta del vessant entre Ca n’Armengol i Can
Rigol amb pressupost estimat de 17.458,52 €.
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ambiental dels terrenys afectats per les obres de les connexions i col·lectors en alta
del vessant entre Ca n’Armengol i Can Rigol, en la quantia de 10.649,28 €
SEGON. Notificar aquest acord a l’AMB.
SERVEIS PÚBLICS
3. Proposta de modificació del Pla d'Inversions del servei de subministrament
d'aigua potable 2015-2019.
El 10 de gener de 1989 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, va aprovar el
Plec de Condicions Econòmic Administratives, i en sessió de 14 de març de 1989, va
acordar l’adjudicació definitiva del servei d’abastament domiciliari d’aigua a la
SOCIETAT REGIONAL DE AGUAS, S.A. (SOREA), per un període inicial de 30 anys,
prorrogables per períodes de 10 anys fins arribar a un màxim de 50 anys. El
corresponent contracte administratiu es va formalitzar el 5 d’abril de 1989.
El 29 de juliol de 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la realització d’inversions en
el Servei fins a la finalització del contracte a l’any 2019. En compliment de l’article 26è
del Plec de Condicions Econòmics Administratives i, segons dades aportades per la
concessionària, el Fons d’amortització tècnica acumulat ascendeix a un import de
1.403.356,98 €.
La concessionària SOREA, conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al
mes de novembre de 2015, van elaborar un Pla d’Inversions del Servei de
Subministrament d’Aigua Potable al terme municipal de Corbera de Llobregat, pels
exercicis 2015-2019, que ascendeix a un import de 1.311.356 €. Aquest Pla
d’inversions va ser aprovat pel Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 29 de
març de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, va aprovar en data 8 de març de 2016, l’addenda al contracte
de gestió del servei d’abastament domiciliari d’aigua de Corbera de Llobregat, en el
que s’establia d’entre altres acords el destí de l’import del fons d’amortització tècnica
acumulat per import de 1.403.356,98 € a la realització d’obres previstes al Pla
d’Inversions del Servei pels exercicis 2015 a 2019.

Dins d’aquestes actuacions en desenvolupament del Pla d’Inversions quinquennal citat
anteriorment, s’ha proposat per part de l’empresa SOREA la prioritat en efectuar una
actuació anomenada “SOLUCIONS APORTADES PER A L’ADEQUACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DE LES MINES DE CAN RIGOL I, i II, i DEL POU DE CAN NEGRE ALS
REQUERIMENTS TÈCNICS I SANITARIS I DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA” i no
executar les corresponents a la memòria valorada CRB_INV_21, anomenada
“Renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer d’Andreu Cerdà” per un import de
69.600,00 € (P.E.C. sense IVA).
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, va aprovar en data
18 d’abril de 2016 el Pla d’Inversions de subministrament d’aigua potable 2015-2016
per un import de 1.311.356 €.
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Donat que segons acord del Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 28
de juny de 2016, els tècnics de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana han de supervisar
i donar el seu vist i plau als projectes executius o documents equivalents, s’ha de
sotmetre, per tal que sigui eficaç i executiu, l’acord de modificació del Pla d’Inversions
per imputar un canvi d’actuació, a la supervisió i vist i plau previ del serveis tècnics de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
El Pla d’Inversions del servei pels períodes 2015 al 2019, és un document tècnic de
previsió on s’estableixen les obres a realitzar i per un import concret de 1.311.356 €.
L’actuació nova que es pretén efectuar és per l’import de 59.707,05 €, inferior al de
69.600 €, que comportava la CRB_INV_21, i no suposa cap canvi en escreix respecte
a l’import total del pressupost d’obres d’inversió, per la qual cosa es pot efectuar la
modificació de destí de l’obra prevista respecte a la nova actuació plantejada, sempre
i quan, per a la seva eficàcia i execució, compti amb la supervisió i vist i plau previ
dels serveis tècnics de medi ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’enginyer municipal, en data 23 de juny de 2017, ha informat favorablement a aquest
canvi d’imputació d’inversió en obra per necessitats del servei i per considerar
prioritària la seva actuació.
El lletrat municipal ha emès en data 26 de juny de 2017, informe jurídic favorable amb
l’advertiment de sotmetre l’acord de JGL, a la supervisió tècnica de Medi Ambient de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la seva eficàcia i executivitat.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda el següent:
ACORDS

SEGON. Sotmetre aquest acord d’aprovació de la proposta a la supervisió i vistiplau
dels serveis tècnics de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la
seva eficàcia i execució.
TERCER. Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la societat
SOREA, per al seu coneixement i efectes.
4. Precs i preguntes.
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PRIMER. Aprovar la proposta de modificació del Pla d’Inversions del servei de
subministrament d’aigua potable 2015-2019, en relació a la prioritat d’efectuar una
actuació anomenada “SOLUCIONS APORTADES PER A L’ADEQUACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DE LES MINES DE CAN RIGOL I, i II, i DEL POU DE CAN NEGRE ALS
REQUERIMENTS TÈCNICS I SANITARIS I DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA”, per import
de 59.707,05 € (P.E.C sense IVA), i no executar les corresponents a la memòria
valorada CRB_INV_21, anomenada “Renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer
d’Andreu Cerdà” que ascendia a l’import de 69.600,00 € (P.E.C. sense IVA)
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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 10:40
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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