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La Junta de Govern Local sessió ordinària celebrada el dia 14 de març 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 6 DE MARÇ 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, 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 que resulten aprovats per 
unanimitat:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

AFERS TRIBUTARIS

2. Aprovació Pressupost de tresoreria 2017.

L’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, segons redacció donada per la Llei orgànica 9/2013, de control del deute 
comercial del sector públic determina que les administracions públiques hauran de disposar 
d’un pla de tresoreria que inclourà, almenys, informació relativa a la previsió de pagament 
a proveïdors de manera que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la 
normativa sobre morositat.

La tresorera acctal. ha emès l’informe 33/2017 i ha elaborat el Pressupost de Tresoreria 
per a l’exercici 2017 en compliment de l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012 i 50 de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2017. 

En virtut de les competències atribuïdes per l’article 50 de les Bases d’Execució del 
Pressupost.
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Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Finances, la Junta de Govern Local 
acorda el següent:

ACORD

ÚNIC.- Aprovar el Pressupost de Tresoreria elaborat per a l’exercici 2017 que s’adjunta 
com ANNEX II.

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

3. Pròrroga Conveni del servei de transport adaptat amb Acosu (2017).

La Junta de Govern Local, en sessió de 7 de març de 2016, va aprovar la minuta del conveni 
a subscriure entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació comarcal pro-
discapacitats del Baix Llobregat (Acosu) en relació al finançament del transport adaptat 
adreçat a persones amb discapacitat que resideixen al nostre municipi i que assisteixen 
amb caràcter regular al Centre ocupacional Alba de Molins de Rei. Un cop aprovat es va 
procedit a la seva signatura.

La durada d’aquest conveni es va fixar en un any, amb efectes 1 de gener de 2016, 
preveient en el punt tercer la seva pròrroga per un any més. 

Atès que Acosu i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat han manifestat la intenció de 
continuar amb la col·laboració en els termes acordats al conveni inicial, procedeix 
formalitzar la seva pròrroga.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar, amb efectes 1 de gener de 2017 i pel termini d’un any, la pròrroga del 
Conveni signat entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació comarcal pro-
discapacitats del Baix Llobregat (Acosu) per al finançament del transport adaptat adreçat 
a persones amb discapacitat que resideixen al nostre municipi i que assisteixen amb 
caràcter regular al Centre ocupacional Alba de Molins de Rei.

SEGON. Notificar aquest acord a Acosu als efectes corresponents.

URBANISME

4. Atorgament subvenció per a tasques de manteniment realitzades a 
urbanitzacions any 2016 (exp. 463/2017).

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.
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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 2017 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 13 de gener de 2017  NRE: 2017/307 i 20 de gener de 2017 NRE. 2017/527 l’Associació 
de Propietaris de la UA La Servera presenta sol·licitud de subvenció per finançar les 
despeses de manteniment de la urbanització realitzades durant l’any 2016 i aporten tota 
la documentació necessària segons estableix l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament.

El 18 de gener 2017  NRE 2017/426 l’Associació de Veïns de la UA Can Margarit Polígon II 
presenta sol·licitud de subvenció per finançar les despeses de manteniment de la 
urbanització realitzades durant l’any 2016 i aporten tota la documentació necessària 
segons estableix l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

El 24 de gener de 2017 NRE: 2017/603 l’Associació de veïns de la UA Solei els Herbatges 
presenta sol·licitud de subvenció per finançar les despeses de manteniment de la 
urbanització realitzades durant l’any 2016 i aporten tota la documentació necessària 
segons estableix l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

El 3 de febrer de 2017 NRE: 2017/974 l’Associació de Veïns de la UA El Bonrepòs A presenta 
sol·licitud de subvenció per finançar les despeses de manteniment de la urbanització 
realitzades durant l’any 2016 i aporten tota la documentació necessària segons estableix 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

El 9 de febrer de 2017 NRE:2017/1138 l’Associació de Veïns de la UA La Creu Nova 
presenta sol·licitud de subvenció per finançar les despeses de manteniment de la 
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urbanització realitzades durant l’any 2016 i aporten tota la documentació necessària 
segons estableix l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Via Pública i Habitatge, la Junta 
de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Atorgar a les diferents Associacions de Propietaris les subvencions corresponents 
a l’anualitat 2017 destinades a sufragar les despeses que hagin assumit durant l’any 2016 
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.

5. Atorgament subvenció per a tasques de manteniment realitzades a 
urbanitzacions any 2016 (exp. 464/2017).

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 

NOM BENEFICIARI NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ

CONCEPTE

Associació de Veïns de la 
Servera

G58964578 La Servera 1.500 Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació de Veïns Can 
Margarit Polígon II

G59502609 Can Margarit 
polígon II

3.300 Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació de Veïns de Solei 
els Herbatges

G60806411 Solei els 
Herbatges

1.500 Manteniment vies 
públiques i serveis

Comunitat de Propietaris el 
Bonrepòs A

G59747683 El Bonrepòs A 5.000 Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació veïns Creu Nova G59362087 La Creu Nova 3.300 Manteniment vies 
públiques i serveis

NOM BENEFICIARI NIF IMPORT 
SUBVENCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA

Associació de Veïns de la Servera G58964578 1.500 11 1532 48017

Associació de Veïns Can Margarit 
Polígon II

G59502609 3.300 11 1532 48006

Associació de Veïns de Solei els 
Herbatges

G60806411 1.500 11 1532 48016

Comunitat de Propietaris el 
Bonrepòs A

G59747683 5.000 11 1532 48001

Associació veïns Creu Nova G59362087 3.300 11 1532 48015
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col·laboració entre l’Ajuntament i les diferents Associacions de Propietaris de les 
urbanitzacions, per a la realització dels treballs de manteniment dels carrers.

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 2017 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.

El 30 de gener de 2017 mitjançant acord de Junta de Govern Local s’aprova una addenda 
al conveni subscrit amb la urbanització El Bonrepòs B. En aquesta addenda s’incrementa 
l’import de la subvenció fins a un total de 2.800€ a fi que, de forma puntual pel 2017,  
puguin fer front a les despeses sobrevingudes que es van generar a l’any 2016 per a dur 
a terme unes obres a les instal·lacions de clavegueram preexistents. 

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 16 de gener de 2017  NRE: 2017/394 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 2016 i aporten tota la documentació necessària 
segons estableix l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament on justifiquen les 
actuacions realitzades al 2016.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Via Pública i Habitatge, la Junta 
de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Atorgar a l’Associació del Bonrepòs B NIF: H60356441 la subvenció corresponent 
a l’anualitat 2017 ascendent a 2.800€ destinades a sufragar les despeses que hagin 
assumit durant l’any 2016 com a conseqüència de la realització d’obres de manteniment i 
conservació o la instal·lació o millora de serveis en la urbanització.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11 1532 
48002 del vigent pressupost municipal.  

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.

CONTRACTACIÓ

6. Proposta designació director facultatiu obres reparació estructural al pavelló 
d'esports municipal.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha sol·licitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
assistència tècnica per a designar la direcció facultativa en l’execució de les obres per a la 
reparació i consolidació estructural del pavelló municipal d’esports, fase 1, amb càrrec a 
l’ÀMB. 

En resposta a la nostra petició, en data 28 de febrer de 2017 l’ÀMB comunica la designació 
dels tècnics realitzada, quant a direcció d’obra i direcció d’execució. 

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

ACORD

ÚNIC. Nomenar els tècnics que es diran per a desenvolupar les funcions de direcció 
facultativa de les obres per a la reparació i consolidació estructural del pavelló municipal 
d’esports, fase 1, de Corbera de Llobregat:

Direcció de les obres

Sr. R. B. i N. (LOPD), arquitecte, núm. col·legiat 4.481-4, de l’empresa BBG Estructures, 
Recerca i Rehabilitació, SLP, telèfon 93.319.44.91, mail (LOPD), en virtut de l’encàrrec 
efectuat per la Direcció de Serveis de l’ÀMB (exp. 901224/16)

Direcció d’execució

Sra. M. S. R. (LOPD), arquitecta tècnica de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’ÀMB, 
telèfon 672.286.960, mail (LOPD).

7. 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 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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