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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 18 de desembre 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 11 DE DESEMBRE DE 2017.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:21 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:
-

Alfredo Prado García, primer tinent d’alcaldessa
José Antonio Andrés Palacios, segon tinent d’alcaldessa
Ramón Gabarrón Rubio, tercera tinent d’alcaldessa
Manel Ripoll i Puertas, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora

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.
2. Deliberació i tractament de diversos assumptes d’interès municipal.
Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de
caràcter general.

L’11 de novembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat aprova les
minutes dels convenis de col·laboració pel manteniment de vies públiques i de serveis
públics a les diferents urbanitzacions del municipi, aquests conveni te com a objecte
establir una relació de col·laboració entre l’Ajuntament i les diferents Associacions de
Propietaris i de veïns de les urbanitzacions, per a la realització dels treballs de
manteniment dels carrers.
El 12 de desembre de 2014 se signa conveni de col·laboració i manteniment de vies
publiques i serveis públics amb L’Associació de Veïns de La Soleia.
Durant l’any 2017 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’Associació de veïns de La
Soleia tenen la voluntat de destinar una subvenció complementaria de 18.500€ per
realitzar durant l’any 2017 les obres d’arranjament i asfalt del camí d’accés a la
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Urgència I. Aprovació segona addenda al conveni subscrit amb l'Associació
de veïns de la Soleia
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urbanització, des de La Creu de Sussalba fins l’entrada a La Soleia. Amb aquest
objectiu, i prèvia tramitació de la corresponent modificació de crèdits per a
suplementar la partida, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 13 de
novembre de 2017, ha aprovat una addenda al conveni inicial modificant les clàusules
segona i tercera, pel que fa a l’any 2017, en el sentit que l’Ajuntament aportarà a
l’Associació de Veïns de la Soleia una quantitat complementària de DIVUIT MIL CINCCENTS euros (18.500 €) en concepte de subvenció, amb càrrec a la partida
11.1532.48013 del vigent pressupost municipal destinada a sufragar parcialment les
despeses que l’Associació hagi assumit durant l’any 2017 com a conseqüència de les
obres d’arranjament i asfaltat del camí esmentat.
El 29 de novembre de 2017 NRE: 11026/2017 l’Associació de veïns de La Soleia,
sol·licita se’ls atorgui una bestreta de 10.000€ per tal de fer front a una part de la
factura dels treballs realitzats. Posteriorment presentaran la justificació per a que li
sigui abonada la part restant de 8.500€.
Per tal de fer efectiva la concessió de la bestreta es fa necessària la modificació del
text del conveni en la part referida a la forma de pagament. A tal efecte es proposa la
modificació de la Clàusula Quarta.1, que passarà a tenir el redactat següent:
“ QUARTA. OBLIGACIONS DE LES PARTS
1. L’Ajuntament es compromet a efectuar el pagament de la subvenció a la
beneficiària en els termes previstos a la clàusula tercera d’aquest conveni.
L’Ajuntament satisfarà a l’Associació de veïns de la Soleia la quantitat de
10.000€ en el moment de la signatura de la present addenda, en concepte de
bestreta, per tal que l’Associació pugui fer front a part de les despeses per les
obres d’arranjament i asfaltat del camí objecte d’aquesta actuació puntual. ”
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents:
ACORDS

SEGON. Atorgar a l’Associació de veïns de la Soleia una subvenció complementària
destinada a sufragar parcialment les despeses que l’Associació hagi assumit durant
l’any 2017 com a conseqüència de les obres d’arranjament i asfalt del camí d’accés a
la urbanització, des de La Creu de Sussalba fins l’entrada a La Soleia, per import de
18.500 euros.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa de 18.500€ en concepte de subvenció, a
l’Associació de veïns de la Soleia, amb NIF G61819900, destinada a sufragar
parcialment les despeses que l’Associació hagi assumit durant l’any 2017 com a
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PRIMER. Aprovar el text d’una segona addenda al Conveni de col·laboració per al
manteniment de vies públiques i serveis públics subscrit amb l’Associació de veïns de
La Soleia que resta incorporada a l’expedient, segons el detall esmentat a la part
expositiva d’aquests acords.
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conseqüència les obres d’arranjament i asfalt del camí d’accés a la urbanització, des
de La Creu de Sussalba fins l’entrada a La Soleia, amb càrrec a la partida
pressupostaria del vigent pressupost 11.1532.48013
QUART. Atorgar una bestreta a l’Associació de veïns de la Soleia per import de 10.000
euros.
CINQUÉ. Ordenar el pagament amb caràcter prioritari i urgent de la bestreta al
compte facilitat per l’Associació de veïns de la Soleia, ES14 0081 0076 3500 0150
4857
SISÉ. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de tots aquells documents que esdevinguin
necessaris en execució dels precedents acords.
SETÉ. Notificar aquestes acords a l’Associació de Veïns de La Soleia per al seu
coneixement i als efectes que corresponguin.
3. Precs i preguntes.
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:25
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
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