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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 12 de setembre 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 4 DE SETEMBRE DE 2017.
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, 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: Alfredo Prado García, J.A. Andrés Palacios i Manel Ripoll i Puertas.
Absents/excusats:
- Arturo Martínez i Laporta.
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.
ÀREA SERVEIS PUBLICS

L’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, ha aprovat les bases d’una línia de subvencions adreçades
als ens locals per a la realització d’inversions per a la millora del control dels cabals
subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors, i la delegació en la Direcció
de les facultats per a l’aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre
l’atorgament de les subvencions, mitjançant resolució TES/1145/2017, de 23 de maig.
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2. Sol·licitud subvenció a l’Agència Catalana de l’aigua per al finançament
parcial d’un comptador en el dipòsit Socies.
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L’Ajuntament de Corbera vol instal·lar un comptador electromagnètic DN200mm en la
sortida del dipòsit de regulació Socies, que permetrà controlar i registrar els cabals
subministrats als diferents nuclis de població de Corbera.
L’empresa Sorea, en data 21/08/17 i amb registre d’entrada 2017/7939, ha presentat
el document tècnic “Memòria valorada de la instal·lació d’un comptador en el dipòsit
Socias de Corbera de Llobregat”, que recull totes les actuacions a executar i el
pressupost global d’aquestes.
Per part de l’Ajuntament es considera necessari presentar a l’Agència Catalana de
l’Aigua la sol·licitud per finançar en un 45% l’execució de les actuacions incloses en la
Memòria valorada de la instal·lació d’un comptador en el dipòsit Socias de Corbera de
Llobregat, amb un pressupost IVA inclòs de 20.095,70 €.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Aprovar la memòria tècnica “Memòria valorada de la instal·lació d’un
comptador en el dipòsit Socias de Corbera de Llobregat” i el seu pressupost, IVA inclòs,
que ascendeix a 20.095,70 €.
SEGON. Sol·licitar que l’actuació Memòria valorada de la instal·lació d’un comptador
en el dipòsit Socias de Corbera de Llobregat, sigui objecte de suport per part de
l’Agència Catalana de l’Aigua, en el 45% de l’import total del projecte, això és 9.043,06
€.
ÀREA MEDI AMBIENT

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat té atribuïdes les competències sobre prevenció
i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que
preveuen l'art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2,
lletres e) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Regim Local, i
l'art. 66.3, lletres e), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Regim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l'art. 84.2, f) de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol.
Amb el propòsit de millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures,
i disminuir el risc de propagació d’un incendi urbà cap a l’exterior del nucli de població,
l’Ajuntament ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Barcelona en la redacció
dels documents tècnics necessaris per a la definició de les mesures físiques a executar
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3. Aprovació inicial dels projectes sobre la reducció de la densitat de l’arbrat
i estassada el sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat del
Nucli Urbà, del Camí Ral i de les Cases Cremades.
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en la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població “Camí Ral”, “Les
Cases Cremades” i del “nucli urbà de Corbera de Llobregat”.
En data 25 de juliol de 2017 la Diputació de Barcelona fa lliurament en paper i digital
dels projectes sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en
la franja perimetral de baixa combustibilitat del Nucli Urbà, del Camí Ral i de les Cases
Cremades (registre de sortida de la Diputació de Barcelona de 17 de juliol de 2017
amb núm. 30597, 30598, 30599), redactats per l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.
Els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe, que resten incorporats a
l’expedient.
La competència per a l’aprovació d’aquests projectes correspon a l’Alcaldia de
conformitat amb la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. No
obstant això, en el cas del nostre Ajuntament aquesta competència ha estat delegada
en la Junta de Govern Local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Medi Ambient, la Junta
de Govern Local acorda el següent:
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment els documents tècnics següents:
-

Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en
la franja perimetral de baixa combustibilitat del Nucli Urbà, amb un pressupost
d’execució per contracte de 51.116,95 € (IVA inclòs)
Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en
la franja perimetral de baixa combustibilitat de les Cases Cremades, amb un
pressupost d’execució per contracte de 5.812,17 € (IVA inclòs)
Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en
la franja perimetral de baixa combustibilitat del Camí Ral, amb un pressupost
d’execució per contracte de 4.885,56 € (IVA inclòs)

TERCER. Sol·licitar informe en relació als projectes aprovats inicialment als
organismes públics afectats així com a les empreses de subministrament de servei
afectades que es relacionen a continuació per tal que en el termini d’un mes, o aquell
establert per la normativa sectorial, es pronunciïn sobre el seu contingut d'acord amb
allò determinat a l'article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals:
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SEGON. Sotmetre els projectes a informació pública per un període de trenta dies
hàbils mitjançant publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la
Província, en el web municipal i en el tauler d’edictes electrònic, als efectes
d’al·legacions i reclamacions.
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-

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat
Agència Catalana de l’Aigua
ENDESA, empresa titular de la instal·lació elèctrica
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

QUART. Atès que part de les actuacions contingudes en els projectes afecta a
parcel·les ubicades simultàniament a Corbera de Llobregat i Cervelló, notificar aquests
acords a l’Ajuntament de Cervelló, juntament amb còpia dels projectes, per tal de
poder iniciar la tramitació dels convenis interadministratius que s’escaiguin en aplicació
del que determina l’article 4.6 de la Llei 5/2003.
SECRETARIA
4. Donar compte de resolucions d’especial interès.
1. De la notificació de l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Subirats en
sessió de data 12 de juliol de 2017 (ENTRA-2017-7282), pel qual s’aprova la minuta
del conveni a formalitzar entre els Ajuntaments de la Palma de Cervelló, Olesa de
Bonesvalls, Sant Climent de Llobregat, Santa coloma de Cervelló, Subirats, Torrelles
de Llobregat, Corbera de Llobregat, Cervelló, Pallejà i Vallirana, per a la contractació
conjunta d’un tècnic per a desenvolupar millors polítiques socioculturals.

3. De la notificació de la Diputació de Barcelona de la Sentència que afecta als
interessos municipals, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona, en el recurs núm. D’actuacions 328/2014, mitjançant la qual es desestima
el recurs interposat per part de la societat CORREOS Y TELÈGRAFOS, S.A., contra la
resolució de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,
desestimatòries dels recursos de reposició formulats en relació a les activitats
econòmiques, exercicis 2009 a 2012 i 2013 de diversos municipis.
5. Precs i preguntes.
Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de
caràcter general.
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2. De la notificació del Decret de l’AMB de data 14 de juliol de 2017 (ENTRA-20177452), per restar assabentat i comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm.
202/2047 formulat per el Sr. I. L. CH. (LOPD) representant de l’empresa AIGÜES DE
BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DELS CICLE INTEGRAL DE
L’AIGUA (ABEMCIA) contra l’Acord del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona de 28 de març de 2017 pel qual s’aprova definitivament la modificació de
l’article 3 del Reglament Metropolità dels servei del Cicle Integral de l’aigua, BOP de
Barcelona de 10 d’abril de 2017.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:35
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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