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La Junta de Govern Local en sessió extraordinària celebrada el dia 20 de desembre de
2018 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 17 DE DESEMBRE DE 2018.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 08:40 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 acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:
Albert Cañellas i Pagès, primer tinent d’alcaldessa
Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta d’alcaldessa
Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
Miracle Guerra i Sala, regidora

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res
següents:
-
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Mercè Rocas i Rubio, regidora
Arturo Martínez i Laporta, regidor
Xavier Miquel i Pons, regidor
Pol Ejarque i Cortés, regidor

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.
SERVEIS PÚBLICS

En l’actualitat és necessari realitzar la contractació del subministrament de gas natural
a totes les dependències municipals que utilitzen aquest tipus d’energia. En aquest
sentit i atès que l’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL)
té adjudicat un acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les
entitats locals a l’empresa Endesa Energia, SAU fins el 30 de setembre de 2019, i que
l’Ajuntament està adherit al sistema de contractació centralitzada des del 30 de
novembre de 2012, des de l’Àrea de Serveis públics es considera procedent efectuar
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2. Adhesió al contracte basat en l'Acord marc de subministrament de gas
natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
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els tràmits oportuns per adherir-nos a aquest contracte, les especificacions del qual es
concreten a continuació.
La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny
de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a
les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja
i Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG
SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat
amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques,
aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al
perfil de contractant de l’entitat.
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En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes
administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa
ENDESA ENERGÍA, SAU.
Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte
de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat
anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així
com la seva licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre
tancat, el quals, es troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat.
En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 d’agost
de 2018.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.

Primer.- Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord
amb la seva Disposició Transitòria Primera. Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic (TRLCSP) i articles concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220)
pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per
les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
Segon.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècnioques que
regeixen l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals
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Fonaments de Dret
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de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Tercer.- Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de
l'Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals
de Catalunya, a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència
núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Quart.- Atesa la quantia i la durada del contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta
de Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2018/757, de 3
de maig de 2018.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
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Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat al contracte basat
(Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que
deriva, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel plec de clàusules administratives
particulars que regeix els contractes basats en l’anterior, aprovat per Resolució de
Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de
l’entitat, per un termini de nou mesos, des de l'1 de gener de 2019 al 30 de setembre
de 2019, amb les següents condicions econòmiques:
Lot 1
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot

1
2
3
4

(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)

Preu
Preu
Preu
Preu

terme
terme
terme
terme

variable
variable
variable
variable

(EUR/MWh)
(EUR/MWh)
(EUR/MWh)
(EUR/MWh)

Lot 1
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
53,090 €
46,190 €
41,590 €
38,590 €
Preu tarifa
27,500 €
27,300 €

Segon.- Notificar aquest acord, junt amb el formulari d’entitat i dels CUPS, així com
l’última factura de tots els CUPS, a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com al Consorci Català pel Desenvolupament
Local – CCDL (per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat), tot
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
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Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(preferentment per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat).
3. Adhesió a la segona pròrroga del derivat de l'Acord marc de
subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya.
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En data 27 de desembre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar l’adhesió al
contracte derivat (Exp. 2015.05-D01) de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya, per a totes les dependències
municipals que utilitzen aquest tipus d’energia, amb un termini de dotze mesos, des
de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, a l’empresa Endesa Energia, SAU,
essent prorrogat tàcitament per un any més, fins el 31 de desembre de 2018, en no
haver notificat la decisió de rescindir l’acord d’adhesió. Atès que la primera pròrroga
finalitza properament i que l’ACM ha signat la segona pròrroga amb l’empresa
adjudicatària, procedeix acordar la nova pròrroga amb durada d’un any i data d’inici 1
de gener de 2019, les especificacions del qual es concreten a continuació.
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva
de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”:
Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT
i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels
citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016,
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA,
SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del
present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de
l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat
amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
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En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat
anterior.
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En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la pròrroga
del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
Fonaments de Dret
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny
publicats al perfil de contractant de l’entitat,
que regeixen l’Acord
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
(Exp. 2015.05).

tècniques
de 2016 i
marc pel
Catalunya

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05
D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2
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En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel
que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu
favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva
de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de
2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
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respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa
concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament
i competències de les entitats locals.
Cinquè.- Atesa la quantia i la durada del contracte, l’òrgan de contractació serà la
Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2018/757,
de 3 de maig de 2018.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer. Disposar que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’adhereix a la segona
prorroga del contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per
un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019,
d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i
tarifes:
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Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot BT1

2.0A

129,783

Sublot BT2

2.0DHAP1

154,200

Sublot BT3

2.0DHAP2

74,509

Sublot BT4

2.0DHSP1

152,915

Sublot BT5

2.0DHSP2

81,936

Sublot BT6

2.0DHSP3

70,383

Sublot BT7

2.1A

145,923

Sublot BT8

2.1DHAP1

167,925

Sublot BT9

2.1DHAP2

89,864

Sublot BT10

2.1DHSP1

168,383

Sublot BT11

2.1DHSP2

97,518

Sublot BT12

2.1DHSP3

83,025

Sublot BT13

3.0AP1

114,705
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Sublot BT14

3.0AP2

100,729

Sublot BT15

3.0AP3

73,115
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Alta tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

103,031

Sublot AT2

3.1AP2

95,196

Sublot AT3

3.1AP3

77,043

Sublot AT4

6.1AP1

119,110

Sublot AT5

6.1AP2

101,920

Sublot AT6

6.1AP3

95,168

Sublot AT7

6.1AP4

85,598

Sublot AT8

6.1AP5

79,118

Sublot AT9

6.1AP6

69,993

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05
D1).
Preus del terme de potència:
Baixa tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

Període 2

40,728885 24,437330 16,291555

Alta
tensió
Tarifa

Període 3

€/kW i any
Període 1

Període 2

3.1 A 59,173468 36,490689

Període 3

Període 4

Període 5

Període 6

8,367731

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177
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Lot 2 Alta Tensió (AT):
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Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014,
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014,
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (per e-notum
al NIF G6436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat).
RÈGIM INTERIOR

Montserrat Febrero i Piera

anualitats

del

contracte

de

Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 3 de setembre de 2018, es va
adjudicar, dins l’Acord Marc aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local
de Catalunya, el contracte de subministrament en la modalitat d’arrendament operatiu
d’un vehicle per l’Àrea de Règim Interior de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
amb data d’inici prevista d’efectes comptables l’1 de novembre de 2018, segons el
detall següent:
Adjudicatari: ALD Automotive SAU amb CIF A80292667
Vehicle: Nissan X-Trail 5 places dci 96Kw (130 cv) 4x4-i acenta
Durada contracte: 48 mesos
Quilometratge anual: 10.000 Kms.
Preu vehicle: 572,37€ al mes, IVA inclòs
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0221 euros/Km sense IVA
Pagament quilòmetres per excés: 0,0221 euros/Km sense IVA
Opció de compra a 48 mesos: 16.885,90 euros més IVA
El vehicle Nissan X-Trail amb matrícula 4009KRR va ser entregat en data 23 de
novembre de 2018, tal i com consta acreditat en l’acta d’entrega que forma part de
l’expedient, iniciant-se el termini de 48 mesos de durada del contracte. En
conseqüència, procedeix reajustar les anualitats establertes en l’acord d’adjudicació
de data 3 de setembre de 2018, així com els seus imports.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Procedir al reajustament dels imports de les anualitats aprovats en l’acord
d’adjudicació adoptat per la Junta de Govern Local en data 3 de setembre de 2018, en
els termes descrits en la part expositiva, adaptant-los a la data d’inici amb efectes 23
de novembre de 2018.
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4. Reajustament dels imports de les
subministrament del vehicle Nissan XTrail.
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SEGON. Anul·lar la despesa per import de //419,74.-// €, IVA inclòs, de l’aplicació
pressupostària 02.920.20400 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa per import de //419,74.-//€, IVA inclòs,
subordinada al crèdit que es consigni a l’aplicació pressupostària 02.920.20400 de
l’exercici de l’any 2022.
QUART. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i
efectes.
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5. Prorrogar el contracte de manteniment
"Absis/Berger-Levrault" (2019).

de

l'aplicació

informàtica

En data 15 de gener de 2018 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de
servei de manteniment de l’aplicació informàtica ABSIS/Berger-Levrault per a l’any
2018, a l’empresa ABS Informàtica, SL amb CIF B-59383596, per import de 10.847,09
€/any, 21% d’IVA exclòs, amb una durada inicial d’un any, prorrogable per un any
més, amb data d’inici d’efectes d’1 de gener de 2018, essent formalitzat el 24 de
gener de 2018. En conseqüència, el contracte finalitzarà el proper 31 de desembre de
2018.
En la clàusula 6a del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula aquest
contracte s’estableix que podrà ésser prorrogat, si és voluntat de l’Ajuntament, per un
màxim d’un any més en les mateixes condicions que el contracte inicial, essent
obligatòria per a l’empresa adjudicatària.
La voluntat d’aquest Consistori és continuar la relació contractual amb l’empresa
adjudicatària del contracte per un (1) any més, tal i com estableix la responsable del
contracte en informe emès que s’incorpora a l’expedient, esgotant la totalitat de
possibilitat de pròrroga.
La Secretaria acctal. de l’Ajuntament ha emès informe favorable que queda incorporat
a l’expedient.

ACORDS
PRIMER. Prorrogar per un (1) any més el contracte de manteniment de l’aplicació
informàtica “ABSIS/Berger-Levrault”, amb l’empresa ABS Informàtica, SL amb CIF B59383596, per import màxim de 10.847,09 €/any, 21% d’IVA exclòs, des de l’1 de
gener de 2019 i fins el 31 de desembre de 2019.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import total de 13.124,98 €, que inclou
l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.21600 subordinada al crèdit que
es consigni en el pressupost de l’any 2019.
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Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
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TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement
i efectes.
VIA PÚBLICA
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L’objecte del contracte és l’execució de les obres de nova pavimentació de la calçada
del carrer Baix Penedès (des de les escales situades entre els núms. 2 i 4 i fins passat
el pas de serveis existent entre els núms. 12 i 14); i del carrer Empordà (entre el
carrer Baix Penedès i carrer Camí de la Font el Puntarró) de la Urbanització Creu Nova,
degut a un llarg període de manca de conservació i manteniment, es troba força
degradada i requereix d’una intervenció, consistent en les obres de nova pavimentació
provisional amb asfalt en calent. Es preveu asfaltar provisionalment l’àmbit d’actuació
en calçada, uns 1.525,00m2 totals. La memòria valorada té un import d’execució de
39.028,74.-€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 7 dies.
En conseqüència, i per a poder executar les actuacions incloses en el document tècnic,
es fa necessària la contractació de les mateixes per part d’una empresa especialitzada.
S’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regular aquest contracte, i que ha estat informat favorablement per la Secretària
acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporat a l’expedient.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la memòria valorada titulada ”Condicions d’execució per les obres
de conservació i manteniment de dos trams de calada –carrer Baix Penedès- -carrer
Empordà- Urb. La Creu Nova” signada per l’arquitecte tècnic municipal amb data 8
d’octubre de 2018, amb un import d’execució de 39.028,74.-€, 21% d’IVA exclòs, i un
termini d’execució màxim de 7 dies.
SEGON. Iniciar els tràmits per a la contractació de l’execució de les obres d’obres de
conservació i manteniment de dos trams de calçada dels carrers Baix Penedès i
Empordà (Urb. Creu Nova), mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, i
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament amb el Plec de
clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament i el document tècnic
aprovat, regularan aquesta contractació. L’import de licitació total s’estableix en un
màxim de 39.028,74.- €, 21% d’IVA exclòs.
TERCER. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a
presentar les proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat.
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6. Incoació del contracte d’obres de conservació i manteniment de dos trams
de la calçada dels carrers Baix Penedès i Empordà de la Urbanització Creu
Nova.
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La presentació de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre
Digital disponible en el perfil del contractant municipal.
QUART. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del
contracte de 47.224,78.-€ (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 11.1532.21000 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit
que es consigni en el pressupost de l’any 2019, atenent el següent desglòs:
Exercici 2018 ..................... 27.779,28.-€
Exercici 2019 ..................... 19.445,50.-€
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
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DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
7. Aprovació Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions, del
Programa Corbera Activa’t, per a persones que s’estableixin com autònomes
per a la posada en marxa d’una activitat econòmica.
Per tal d’incentivar la nova activitat econòmica i l’increment de l’ocupació efectiva
mitjançant el foment de l’autoocupació de les persones desocupades del nostre
municipi, aquesta regidoria proposa l’aprovació d’unes bases de subvencions que
tenen per objecte la regulació dels criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,
concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic destinades a
finançar la creació de noves activitats econòmiques per part de persones residents a
Corbera de Llobregat que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors
i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals ) o noves persones
sòcies de cooperatives de treball associat en els termes i en les condicions previstes
en aquestes bases.
Per això, aquesta regidoria de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents,

27/12/2018 La secretària acctal.

ACORDS
PRIMER. Aprovar les Bases específiques per l’atorgament de subvencions del
Programa Corbera Activa’t per a persones que s’estableixin com autònomes per a la
posada en marxa d’una activitat econòmica.
SEGON. En compliment d’allò previst a l’article 124.2 del ROAS, sotmetre les bases a
informació pública pel termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació
al BOPB, per tal que les persones interessades puguin presentar les reclamacions i
suggeriments que considerin escaients. En cas que en aquest termini no se’n presentin
s’entendrà aprovat definitivament.
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L’anunci s’inserirà al BOPB i a l’e-tauler de la corporació.
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TERCER. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a persones que
s’estableixin com autònomes per a la posada en marxa d’una activitat econòmica i
condicionar la publicació de la mateixa a l’aprovació definitiva de les bases.
QUART. El termini de presentació de les sol·licituds, junt amb els annexos
corresponents que l'acompanyen, és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la
publicació de la convocatòria, que s’haurà de publicar a l’e-tauler de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.
CINQUÈ. Determinar que l’import que es destina a les accions subvencionables que
preveu aquesta convocatòria és de //15.000 €// euros, d’acord amb el següent
desglòs:
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 Exercici 2018, la quantitat de 10.000 € amb càrrec a l’aplicació 22.433.489.02
del vigent pressupost municipal.
 Exercici 2019, la quantitat de 5.000 €, supeditada a l’efectiva consignació en el
pressupost municipal de l’exercici 2019.
SISÈ. Designar els membres que composaran l’òrgan instructor que examinarà i
valorarà les sol·licituds:
Regidoria de Desenvolupament Econòmic.
Tècnic de Desenvolupament Econòmic.
Secretària de la Corporació o persona en qui delegui.
SETÈ. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual per l’import de 15.000 €, amb
càrrec a l’aplicació 22.433.489.02 dels respectius pressupostos municipals, subordinat
al crèdit que es consigni en els pressupostos de 2018 i 2019, en les quanties següents:
Anualitat:
2018
2019

Import :
10.000 €
5.000 €

8. Aprovació Conveni de col·laboració amb FAREM i l'atorgament d'una
subvenció destinada a finançar la realització d'activitats d'acció social al
municipi (2018).
En data 24 d’octubre de 2018 l’Associació de persones amb discapacitats intel·lectuals
o físiques de Vallirana, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló i Cervelló (FAREM)
ha presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les activitats que desenvolupa.
Aporta, també, una memòria de l’entitat, pressupost, declaracions responsables i
acreditacions d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
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BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN
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D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, reconeix i valora el treball que
realitza aquesta entitat en el nostre municipi, per la qual cosa considera convenient
per a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una
subvenció directa que permeti a l’Associació disposar tant de les instal·lacions com
dels mitjans necessaris per a la realització d’activitats d’acció social, com grups de
suport, xerrades, matí d’esbarjo, la tarda de gresca, excursions culturals i de
convivència , visites culturals, aprenentatge i aplicació del coneixement de noves
tecnologies i inclusió social (informàtica), integració socioesportiva (grup de petanca),
l’aula de música, integració laboral, projecte llar-residència i habitatge tutelat.
A tal efecte, hi ha una consignació nominativa en el Pressupost general 2018 per a
l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat.
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D’acord amb la clàusula 10a de l’Ordenança general de subvencions, que estableix que
la concessió directa normalment es formalitzarà en un conveni, s’ha redactat el
corresponent conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i FAREM per tal de fomentar
la realització de les activitats d’acció social i en regula les condicions.
Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per
delegació efectuada per l’Alcaldia en Decret 757/2018, de 3 de maig.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a FAREM (NIF
G63726202), per import de 620€ destinada a finançar la realització d’activitats d’acció
social al municipi, durant l’any 2018.
SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i FAREM, per fomentar la realització d’activitats
d’acció social, segons el text que queda incorporat a l’expedient.

QUART. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.
CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.
SERVEIS PÚBLICS
9. Aprovació d'una subvenció a favor de l'Associació de Veïns de Can Margarit
polígon II, destinada al cost proporcional del consum elèctric de 18 punts de
llum (2016).
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’entitat FAREM, amb NIF
G63726202,
per import de 620 € amb càrrec a l’aplicació 30.231.48900 del vigent pressupost
municipal.
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El 4 de gener de 2010, RE:2010/12, el Sr. Andrés Palacios, en nom del Grup
Independent d'Urbanitzacions, presenta moció amb la que demana que l'Ajuntament
de Corbera de Llobregat es faci càrrec del cost del manteniment i del consum elèctric
de l'enllumenat exterior de l'Avinguda dels Pins i de la Carretera de Sant Andreu. Els
punts de llum a que es refereix són part de l'enllumenat exterior de Can Margarit
polígon II.
El 24 de febrer de 2010 el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, aprova la moció
presentada pel grup municipal GIU “Moció sobre el cost del manteniment i del consum
elèctric de l'enllumenat públic de la Carretera de Sant Andreu”.

Montserrat Febrero i Piera

El 22 d’octubre de 2018, RE: 2018/10680, la Sra. J. G. S. (LOPD), en nom de
l'Associació de Veïns de Can Margarit Polígon II, demana que l'Ajuntament procedeixi
a fer el pagament de la part proporcional dels punts de llum situats a la Carretera de
Sant Andreu. Presenta, adjuntes, les factures del consum energètic de l'enllumenat
exterior de l’any 2016 que sumen un import de 11.088,63€.
El 26 d’octubre de 2018, l'enginyer municipal emet informe al respecte, que consta a
l’expedient.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l'Associació
de Veïns de Can Margarit pol. II, amb NIF G59502609, per un import de mil sis-cents
nou euros seixanta-quatre cèntims //1.609,64€//, destinada a finançar el cost
proporcional del consum elèctric dels 18 punts de llum que es troben a la Carretera de
Sant Andreu, corresponent a l'any 2016.
SEGON. Autoritzar i disposar una despesa de mil sis-cents nou euros seixanta-quatre
cèntims //1.609,64€//, amb càrrec a la partida 13.165.48901, del pressupost
municipal vigent per fer front a la subvenció que s'atorga.
TERCER. Aprovar la justificació presentada per l’Associació de Veïns de Can Margarit
pol. II, amb NIF G59502609.
QUART. Reconèixer l’obligació del 100% de la subvenció atorgada, per import de
//1.609,64€// a l’Associació de Veïns de Can Margarit pol. II, amb NIF G59502609,
del cost proporcional del consum elèctric dels 18 punts de llum que es troben a la
Carretera Sant Andreu, corresponent a l’any 2016.
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El 30 d’octubre de 2014, RE:2014/9261, la Sra. J. G. S. (LOPD), en nom de l'Associació
de Veïns de Can Margarit Polígon II, va presentar una instància indicant que la
instal·lació d'enllumenat exterior de Can Margarit polígon II disposa de 124 punts de
llum. Es comprova que 18 d'aquests punts de llum es troben a la Carretera de Sant
Andreu.
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CINQUÈ. Condicionar el pagament a l'acceptació de la subvenció atorgada per part de
l’Associació de Veïns de Can Margarit pol. II.
SISÈ. Notificar els presents acords al beneficiari.
10. Ratificar l'addenda al conveni vigent i atorgar una subvenció a
l’Associació de propietaris de la Servera destinada a restablir les condicions
de l’enllumenat (2018).
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Aquests convenis subscrits 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 2018 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 15 de setembre de 2015 es signa una addenda al conveni, en aquesta addenda
s’acorda que l’Associació de propietaris de la Servera destinarà la subvenció de 20152016 a realitzar les millores necessàries per a dotar el sistema d’enllumenat de la
Servera amb sistemes d’eficiència energètica, posteriorment i mentre el conveni
continuï vigent, l’Ajuntament es farà càrrec de les despeses del consum i del
manteniment de l’enllumenat propietat de la Servera.
El 23 d’octubre de 2018 mitjançant NRE:2018/10697, l’Associació de propietaris de la
Servera, presenten factura dels treballs que han hagut de realitzar per a reparar els
desperfectes patits en algunes de les lluminàries i dos mòdul de tele gestió com a
conseqüència de la descarrega elèctrica produïda per la tempesta de 6 de juny de
2018, per import de 4.148,86€.
El 26 de novembre de 2018 la Junta de Govern Local acorda aprovar una segona
addenda al conveni inicial, on s’atorga una subvenció directa i puntual de 4.148, 86€
a l’Associació per a que pugui fer front a la despesa extraordinària que li ha provocat
la situació meteorològica extraordinària produïda el 6 de juny. La segona addenda ha
estat signada l’1 de desembre de 2018.
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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. El
12 de desembre 2014 es signen els convenis amb les diferents Associacions i
Comunitats de Propietaris.
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L’Associació de propietaris del Paratge de la Servera, han optat a la subvenció pel
manteniment realitzat al llarg de l’any 2017 a càrrec pressupostos del 2018.
El 10 de desembre de 2018 NRE: 2018/12662 l’Associació de propietaris de la
Servera presenta justificació del pagament dels treballs concretats a la segona
addenda i sol·licitar optar a la subvenció acordada a l’addenda de 4.148,86€.
El 10 de desembre de 2018 de l’àrea de via pública s’emet informe favorable per a que
li sigui atorgada a l’Associació de la Servera la subvenció acordada a l’addenda
aprovada, ascendent a 4.148,86€.

Montserrat Febrero i Piera

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.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Ratificar l’addenda signada l’1 de desembre de 2018, aprovada el 26 de
novembre de 2018.
SEGON. Atorgar a l’Associació de propietaris de la Servera amb NIF G58964578 la
subvenció directa corresponent a l’anualitat 2018 destinada a sufragar les despeses
que han hagut de suportar per a restablir les condicions de l’enllumenat objecte del
conveni vigent, per un import de 4.148,86€.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa de l’Associació de veïns de la Servera de
l’anualitat 2018, per a subvencionar el restabliment de les condicions de l’enllumenat
que han patit desperfectes com a conseqüència de les tempestes del mes de juny,
per import de 4.148,86€ amb càrrec a la partida pressupostaria 13.165.78900.
QUART. Aprovar la justificació presentada per l’Associació de veïns de la Servera per
la subvenció atorgada pels treballs de restabliment de les condicions de l’enllumenat
realitzats per l’Associació.
CINQUÉ Reconèixer l’obligació de la subvenció atorgada, per import de 4.148,86€,
amb càrrec a la partida pressupostaria 13.165.78900.
SISÉ. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.
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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.
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VIA PÚBLICA
11. Atorgament subvenció a l'Associació de Veïns del Polígon II de Can
Margarit per fer front als treballs de millora del sistema d'enllumenat públic,
manteniment i consum.
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. El
12 de desembre 2014 es signa el conveni amb l’Associació de veïns de Can Margarit
polígon II.
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La Junta de Govern de 5 de novembre de 2018, aprova l’addenda al conveni originari
signat amb l’Associació de veïns de Can Margarit Polígon II, en aquesta addenda
s’incrementa la subvenció 2018 en 10.000€ per tal que l’associació pugui fer front a la
despesa que li ha ocasionat l’adequació de l’enllumenat de la urbanització. Alhora que,
un cop realitzada la millora de l’eficiència amb informe final de l’empresa adjudicatària
del manteniment de l’enllumenat públic municipal, i el certificat de legalitat
corresponent, l’Ajuntament pagarà directament
els costos del consum i el
manteniment, que a tots els efectes tindrà caràcter subvencional.
El 6 de desembre de 2018 NRE:2018/12600 l’Associació de veïns de Can Margarit
polígon II, presenta memòria i sol·licitud per a optar a la subvenció de part de les
despeses
dels treballs realitzats
per a dotar a la urbanització d’un sistema
d’enllumenat públic amb els sistemes d’eficiència energètica i el certificat de la Llei de
transparència 19/2014. Alhora per NRE: 12602 aporta les factures emeses per la
companyia subministradora del servei, corresponents al consum de l’enllumenat des
del 4 de juliol de 2018 fins el 29 de novembre de 2018, l’import d’aquests consum es
de 659.66€.
El 10 de desembre de 2018 NRE: 2148/12699 l’Associació de veïns de Can Margarit
polígon II, complementa la documentació presentada per NRE; 12602 aportant la
memòria i justificació del consum de l’enllumenat i sol·licita li sigui atorgada la
subvenció d’aquests consum que ascendeix a un import de 659.66€
L’11 de desembre de 2018 des de l’àrea de via pública s’emet informe favorable per
a que li sigui atorgada a l’Associació de Can Margarit II la subvenció acordada a
l’addenda aprovada per a que pugui fer front als treballs de millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat de la urbanització, pel que fa a la subvenció corresponent
al consum de l’enllumenat tot i que l’Associació sol·licita un import de 659.66, la
justificació només es de 459,20€.
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.
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L’1 de juliol de 2018 NRE: 2018/6462, 6463/2018 i el 5 de juliol de 2018 NRE:
2018/6731 l’Associació de veïns de Can Margarit polígon II, presenta documentació
necessària per a optar a la subvenció i justificar els treballs realitzat.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

6a3f139f168b4019951ce7fb156cd6c6001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

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.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS

Montserrat Febrero i Piera

SEGON. Atorgar a l’Associació de veïns de Can Margarit polígon II, amb NIF
G59502609, una subvenció de 10.000€, per tal que l’Associació pugui fer front al
cost que li han suposat els treballs de millora del sistema d’enllumenat públic de la
urbanització amb els sistemes d’eficiència energètica.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa de 10.000€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària del vigent pressupost municipal, 10.1532.48006.
QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’associació de veïns del
polígon II de Can Margarit, pels treballs de millora del sistema d’enllumenat públic de
la urbanització.
CINQUÉ. Reconèixer l’obligació per import de 10.000€ de la subvenció atorgada a
l’Associació de veïns Can Margarit Polígon II corresponent als treballs de millora dels
sistema d’enllumenat, per import 10.000€ de amb càrrec a la partida pressupostaria
13.165.48001.
SISÉ. Atorgar a l’Associació de veïns del polígon II de Can Margarit la subvenció
corresponent al cost del manteniment i consum de l’enllumenat, del qual són titulars,
a comptar, d’acord amb la clàusula Quarta de l’addenda, des de la data en que s’ha
acreditat que s’han realitzat els treballs de la millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat de la urbanització.
SETÉ. Autoritzar i disposar la despesa de l’Associació de l’anualitat 2018 per a la
subvenció corresponent al cost del manteniment i consum de l’enllumenat per import
de 459,20€ amb càrrec a la partida pressupostaria 13.165.48001.
VUITÉ. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de veïns de Can
Margarit Polígon II corresponent al cost del manteniment i consum de l’enllumenat
del 2018.
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PRIMER. Ratificar l’addenda signada el 15 de novembre de 2018 amb l’Associació de
veïns del Polígon II de Can Margarit, el text de la qual va ser aprovat per Junta de
Govern Local de data 5 de novembre de 2018.
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NOVÉ. Reconèixer l’obligació per import de 459,20€ de la subvenció atorgada a
l’Associació de veïns de Can Margarit II de l’anualitat 2018 corresponent al cost del
manteniment i consum de l’enllumenat, amb càrrec a la partida pressupostaria
13.165.48001.
DESÉ. Facultar a l’Alcaldia per a la realització de tots els tràmits inherents al pagament
directe de les factures presentades per l’empresa Elecnor corresponents al
manteniment de l’enllumenat, a nom de l’Associació de veïns de Can Margarit Polígon
II.
ONZÉ. Facultar a l’Alcaldia per a la realització de tots els tràmits inherents al pagament
directe de les factures presentades per l’empresa Endesa corresponents al consum de
l’enllumenat, a nom de l’Associació de veïns de Can Margarit Polígon II.
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12. Ratificar les addendes als convenis de col•laboració de les urbanitzacions
d’El Solei dels Herbatges i Santa Maria de l’Avall i atorgar a les juntes de
compensació les subvencions destinades al manteniment de vies i serveis
públics (2015).
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. El
12 de desembre 2014 es signen els convenis amb les diferents Associacions i
Comunitats de Propietaris.
Aquests convenis subscrits 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 2018 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 o juntes 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.
Per causes sobrevingudes la Junta de Compensació del Solei els Herbatges i la de
Santa Maria de l’Avall, tot i haver realitzat els treballs, no van poder sol·licitar la
subvenció pel manteniment realitzats a l’any 2015 a justificar per a l’atorgament de la
subvenció de l’any 2016.
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DOTZÉ. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.
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A fi que aquestes urbanitzacions no perdin la subvenció pel manteniment 2015-2016,
que van realitzar però no justificar, la Junta de Govern Local acorda aprovar un text
d’addenda al conveni originari on es concreta que l’aplicació pressupostaria 2018 es
veurà incrementada, doblant la seva quantia per a fer front a la subvenció actual 2018
i la subvenció 2015-2016.
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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.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Ratificar les addendes als convenis de col·laboració per al manteniment de
vies i serveis públics de les urbanitzacions d’El Solei dels Herbatges i Santa Maria de
l’Avall, signades el 2 i el 6 de novembre de 2018, respectivament.
SEGON. Atorgar a les juntes de compensació les subvencions corresponents a
l’anualitat 2016, destinades a sufragar les despeses que hagin assumit durant l’any
2015, com a conseqüència de la realització d’obres de manteniment i conservació o la
instal·lació o millora de serveis en la urbanització, segons el detall següent:
NOM BENEFICIARI
Junta de
Compensació Solei
dels Herbatges
Junta de
Compensació de
Santa Maria de
l’Avall

CIF
G60806411

URBANITZACIÓ
Solei els
Herbatges

V58584764

Santa Maria de
l’Avall

IMPORT
544,50€
9.900€
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Ambdues juntes de compensació han mostrat la conformitat, han signat les addendes
respectives i presentat la justificació de les actuacions realitzades al 2015, per la qual
cosa, el 10 de desembre de 2018, un cop verificada la documentació justificativa
aportada per Junta de compensació del Solei dels Herbatges i la de Santa Maria de
l’Avall per a optar a la subvenció 2015-2016, des de l’Àrea de Via Pública s’emet
informe favorable.
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CONCEPTE
Manteniment
vies públiques i
serveis
Manteniment
vies públiques i
serveis
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
del vigent pressupost municipal, segon el detall següent:
NOM BENEFICIÀRI
Junta de
Compensació Solei
dels Herbatges
Junta de
Compensació de
Santa Maria de
l’Avall

CIF

URBANITZACIÓ

G60806411

Solei els
Herbatges

V58584764

Santa Maria de
l’Avall

IMPORT

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

544,50€

10.1532.48014

9.900€

10.1532.48016
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CINQUÈ. Reconèixer l’obligació per import de 544,50 euros, a favor de la Junta de
Compensació Solei els Herbatges, amb CIF G60806411, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 10.1532.48014 del vigent pressupost municipal.
SISÈ. Reconèixer l’obligació per import de 9.900 euros, a favor de la Junta de
Compensació de Santa Maria de l’Avall, amb CIF V58584764, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 10.1532.48016 del vigent pressupost municipal.
SETÉ. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.
13. Aprovació subvencions a les diferents associacions de propietaris
d'urbanitzacions, amb conveni subscrit, destinades a sufragar les despeses
de manteniment realitzades a l'exercici 2017 (2018).
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. El
12 de desembre 2014 es signen els convenis amb les diferents Associacions i
Comunitats de Propietaris.
Aquests convenis subscrits 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 2018 l’atorgament d’una
sèrie de subvencions directes a les diferents Associacions de Propietaris, de
conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS).
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QUART. Aprovar les justificacions de les subvencions atorgades a favor de la Junta de
Compensació Solei dels Herbatges i Junta de Compensació de Santa Maria de l’Avall,
corresponents als treballs de manteniment de vies i serveis públics, realitzats al llarg
de l’any 2015.
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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.
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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.
Les associacions de La Servera, Can Llopard, El Solei els Herbatges, La Creu Nova,
Can Margarit II, Can Margarit I, El Bonrepòs C, El Bonrepòs D, Santa Maria de l’Avall,
Mas d’en Puig, El Bonrepòs A i El Bonrepòs B, han presentat i justificat correctament
els treballs de manteniment realitzats al 2017, d’acord amb l’informe de l’Àrea de Via
Pública emès el 29 d’octubre de 2018.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Via Pública proposa a la
Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’atorgament de les subvencions a les diferents associacions de
propietaris corresponents a l’anualitat 2018, destinades a sufragar les despeses que
hagin assumit durant l’any 2017, com a conseqüència de la realització d’obres de
manteniment i conservació o la instal·lació o millora de serveis en la urbanització,
segons el següent detall:

Associació de Veïns de la
Servera
Associació Veïns de Can
Llopard
Junta de Compensació Solei
dels Herbatges
Associació veïns de la Creu
Nova
Associació de Veïns Can
Margarit Polígon II
Associació de veïns Can
Margarit Polígon I
Associació de Veïns del
Bonrepòs C
Associació de Veïns del

NIF

URBANITZACIÓ

IMPORT
SUBVENCIÓ
1.500€

G58964578

La Servera

G60269719

Can Llopard

G60806411

Solei els
Herbatges
La Creu Nova

1.500€

3.300€

G59629063

Can Margarit
polígon II
Can Margarit
Polígon I
El Bonrepòs C

G59901744

El Bonrepòs D

1.700€

G59362087
G59502609
G59319699

3.726,80€

Marta Puig i Puig
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27/12/2018 La secretària acctal.
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3.300€

3.700€
1.600€

CONCEPTE
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
Vies
Públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies

La Pau,5 (08757)
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Bonrepòs D
Junta de Compensació de
Santa Maria de l’Avall
Associació veïns Mas d’en
Puig de Vallcodina
Associació de veïns del
Bonrepòs A
Associació de veïns del
Bonrepòs B

V58584764

9.900€

G59747683

Santa Maria de
l’Avall
Mas d’en Puig de
Vall Codina
El Bonrepòs A

H60356441

El Bonrepòs B

1.400€

H58857103

1.500€
5.000€

públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
del vigent pressupost municipal, segon el detall següent:
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Associació de Veïns de la
Servera
Associació Veïns de Can
Llopard
Junta de Compensació Solei
dels Herbatges
Associació veïns de la Creu
Nova
Associació de Veïns Can
Margarit Polígon II
Associació de veïns Can
Margarit Polígon I
Associació de Veïns del
Bonrepòs C
Associació de Veïns del
Bonrepòs D
Junta de Compensació de
Santa Maria de l’Avall
Associació veïns Mas d’en
Puig de Vallcodina
Associació de veïns del
Bonrepòs A
Associació de veïns del
Bonrepòs B

NIF

URBANITZACIÓ

G58964578

La Servera

G60269719

Can Llopard

G60806411

IMPORT
SUBVENCIÓ
1.500€

APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA
10.1532.48017

3.726,80€

10.1532.48019

Solei els
Herbatges
La Creu Nova

1.500€

10.1532.48016

3.300€

10.1532.48015

3.300€

10.1532.48006

3.700€

10.1532.48005

G59629063

Can Margarit
polígon II
Can Margarit
Polígon I
El Bonrepòs C

1.600€

10.1532.48003

G59901744

El Bonrepòs D

1.700€

10.1532.48004

V58584764

9.900€

10.1532.48014

1.500€

10.1532.48009

G59747683

Santa Maria de
l’Avall
Mas d’en Puig de
Vall Codina
El Bonrepòs A

5.000€

10.1532.48001

H60356441

El Bonrepòs B

1.400€

10.1532.48002

G59362087
G59502609
G59319699

H58857103

TERCER. Aprovar les justificacions de les subvencions atorgades a les associacions de
propietaris relacionades en el punt primer del present acord, corresponents als treballs
de manteniment realitzats al llarg de l’any 2017.
QUART. Reconèixer l’obligació de les subvencions atorgades a les associacions de
propietaris, amb càrrec a les corresponent aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost municipal, segons el detall següent:
NOM BENEFICIARI
Associació de Veïns de la
Servera
Associació Veïns de Can
Llopard
Junta de Compensació Solei
dels Herbatges

NIF

URBANITZACIÓ

G58964578

La Servera

G60269719

Can Llopard

G60806411

Solei els
Herbatges

IMPORT
1.500€

APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA
10.1532.48017

3.726,80€

10.1532.48019

1.500€

10.1532.48016

Marta Puig i Puig
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27/12/2018 L'alcaldessa

NOM BENEFICIARI
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Associació veïns de la Creu
Nova
Associació de Veïns Can
Margarit Polígon II
Associació de veïns Can
Margarit Polígon I
Associació de Veïns del
Bonrepòs C
Associació de Veïns del
Bonrepòs D
Junta de Compensació de
Santa Maria de l’Avall
Associació veïns Mas d’en
Puig de Vallcodina
Associació de veïns del
Bonrepòs A
Associació de veïns del
Bonrepòs B

G59362087

La Creu Nova

3.300€

10.1532.48015

G59502609

3.300€

10.1532.48006

3.700€

10.1532.48005

G59629063

Can Margarit
polígon II
Can Margarit
Polígon I
El Bonrepòs C

1.600€

10.1532.48003

G59901744

El Bonrepòs D

1.700€

10.1532.48004

V58584764

9.900€

10.1532.48014

1.500€

10.1532.48009

G59747683

Santa Maria de
l’Avall
Mas d’en Puig de
Vall Codina
El Bonrepòs A

5.000€

10.1532.48001

H60356441

El Bonrepòs B

1.400€

10.1532.48002

G59319699

H58857103

Montserrat Febrero i Piera

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
14. Aprovació Bases del procés de Pressupostos Participatius, iniciat al juliol
de 2017, amb l’objectiu d’implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre
el destí d’una part del pressupost públic municipal (2018-2019).
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat vol finalitzar el procés de pressupostos
participatius iniciat al juliol de 2017 amb l’objectiu d’implicar la ciutadania en la presa
de decisions sobre el destí d’una part del pressupost públic municipal. Amb aquest
sistema es vol fomentar la participació a través d’un procés inclusiu que arribi a la
ciutadania, entitats i associacions.
A aquest efecte, ha elaborat una proposta de bases, que tenen per objecte establir el
procediment a seguir per dur a terme les diferents fases del procés de pressupostos
participatius.
Atès que al pressupost municipal hi ha previsió d’existència de crèdit suficient per a
fer front a les inversions que es deriven d’aquest procés de pressupostos participatius.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Transparència i Participació
Ciutadana proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar les bases del procés de Pressupostos Participatius 2018-2019.
SEGON. Publicar aquestes bases al tauler d’edictes municipal i fer-ne difusió a la
plataforma web de participació ciutadana.
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Marta Puig i Puig
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27/12/2018 La secretària acctal.
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27/12/2018 L'alcaldessa

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.
OAC
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15. Aprovació Conveni pel desenvolupament del projecte “Pla Estratègic dels
7 municipis”.
PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC PER
L’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS
DE CERVELLÓ, DE CORBERA DE LLOBREGAT, DE LA PALMA DE CERVELLÓ, DE
PALLEJÀ, TORRELLES DE LLOBREGAT, DE VALLIRANA I DE SANT VICENÇ DELS
HORTS PER A REGULAR EL PAGAMENT DE DESPESES DEL PROJECTE PEL PLA
ESTRATÈGIC DELS 7 MUNICIPIS

Signatura 2 de 2

Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig i Puig

Posteriorment, durant el mes de juliol de 2016 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
es va sumar al projecte de col·laboració supramunicipal amb el compromís de
desenvolupar accions i actuacions relacionades amb el turisme, el comerç i
l’ocupació.
A data 2 de desembre del 2016, el municipi de Sant Vicenç dels Horts va rebre una
subvenció dins el programa de suport i acompanyament a la Planificació estratègica
amb el nom “Identificació de projectes estratègics de cooperació de 7 municipis del
centre de la comarca de Baix Llobregat”, on es preveia l’aportació econòmica de
cada un dels municipis pel pagament del projecte segons el número d’habitants de
cadascun. Aquesta resolució atorgava una subvenció de 14.036€.
Aquest import va ser invertit en la execució del projecte de cooperació dels 7
municipis, del qual Corbera de Llobregat en forma part.
La subvenció rebuda suposava un 80% de la despesa del projecte, necessitant d’un
cofinançament per part dels municipis participants d’aquest projecte tal i com es
detalla a la següent taula:

27/12/2018 La secretària acctal.
Signatura 1 de 2

27/12/2018 L'alcaldessa

Durant l’any 2014 l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va signar un conveni de
col·laboració en l’àmbit de la prospecció industrial amb els municipis de Vallirana,
Cervelló, La Palma de Cervelló, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de
Llobregat. Aquest conveni regulava el fet de compartir recursos tècnics, el lideratge
de l’àrea d’empresa de Sant Vicenç dels Horts, dins el programa de treball per el
coneixement del teixit empresarial de tot el territori.
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Segons la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, que en el seu article
25, i l’article 71 del Decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei
municipal i del règim local de Catalunya, on s’estableix la capacitat dels ajuntaments
en matèria de lluita per l’ocupació i contra l’atur.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la minuta del conveni pel desenvolupament del projecte “Pla
Estratègic dels 7 municipis” per import de 582€ que s’incorpora a l’expedient.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb
NIF P0826300F per import de 582€ amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
22.433.46200 del pressupost municipal vigent.
TERCER. Reconèixer l’obligació i procedir al pagament a l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts seva totalitat segons les condicions establertes a la clàusula TERCERA del
conveni.
QUART. Notificar l’acord adoptat a les persones interessades.
16. Precs i preguntes.

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 2

L’objecte del present conveni és establir el marc de col·laboració entre Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts i els següents ajuntaments: Ajuntament de Cervelló,
Ajuntament de Corbera de Llobregat, Ajuntament de La Palma de Cervelló, Ajuntament
de Pallejà, Ajuntament de Torrelles de Llobregat i Ajuntament de Vallirana, en matèria
del projecte “Identificació de projectes estratègics de cooperació de 7 municipis del
centre de la comarca de Baix Llobregat”, així com finançar les despeses sorgides de
l’execució d’aquest projecte comú.
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No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 09:30
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.»
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
La secretària acctal., Marta Puig Puig

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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27/12/2018 La secretària acctal.
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27/12/2018 L'alcaldessa
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