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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 25 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 18 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: Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado García i J.A. Andrés Palacios.

Absents i excusats/des:

-   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.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

2. Atorgament d'autoritzacions en el mercat de venda no sedentària.

La Junta de Govern local en sessió del 10 d’abril de 2017 va aprovar les bases i la 
convocatòria del procediment obert en règim de concurrència competitiva per a 
l’atorgament d’autoritzacions de venda no sedentària en el mercat setmanal.

Dins el període de presentació de les proposicions es van presentar quatre en temps i 
forma.

La Comissió qualificadora reunida el dia 9 de juny de 2017 va comprovar la 
documentació administrativa trobant-la correcta i va valorar les propostes presentades 
pels licitadors, aixecant la corresponent acta que queda incorporada a l’expedient.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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El 27 de juny de 2017 mitjançant Decret d’alcaldia 1182/2017 es requereix a les 
persones proposades com a adjudicatàries per tal que en el termini de 10 dies 
presentin davant l’Ajuntament la documentació requerida a l’Annex II de les bases i, 
perquè dipositin la fiança corresponent, amb l’advertiment que de no fer-ho se’ls 
entendrà desistits la seva petició i que aquesta s'arxivarà, de conformitat amb l’article 
68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

El 28 de juny i el 7 de juliol de 2017 amb NRE 2017/6307 i 2017/6679 el senyor F.D. 
(LOPD) presenta la documentació sol·licitada i el justificant d’ingrés de la fiança.

Així mateix el dia 7 de juliol de 2017 amb NRE 2017/6687 la senyora L.E. (LOPD) 
també presenta la documentació sol·licitada i el justificant d’ingrés de la fiança.

El senyor M.M. (LOPD), interessat en la instal·lació de dues parades per a la venda de 
roba interior en el mercat setmanal no aporta la documentació sol·licitada en el termini 
establert, per la qual cosa li serà d’aplicació el que determina l’article 68 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

D’altra banda, s’ha constatat que el senyor M.M. (LOPD), tot i no tenir el títol habilitant 
necessari, està ocupant la via pública per l’exercici de la venda no sedentària. En 
conseqüència, se li haurà de requerir perquè s’abstingui d’ocupar el domini públic sota 
cap concepte a partir de la notificació d’aquest acord, sense perjudici de la liquidació 
que pertoqui en relació a les taxes que es meritin com a conseqüència de l’ocupació 
duta a terme i que serà liquidada en un Decret posterior. 

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Desenvolupament 
Econòmic, la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Concedir autorització per a la venda no sedentària en el mercat setmanal 
dels dissabtes, en horari de 8 a 14 hores i per un període de 15 anys, a les persones 
que es detallen a continuació:

Llicència núm. 22/2017

Sr. F.D.(LOPD) 
Tipus de producte: Equipament de la persona,  subgrup 4f, Calçat
Ocupació: 6 metres lineals

Llicència núm. 23/2017

Sra. L.E. (LOPD)
Tipus de producte: Quotidià alimentari, subgrup 1a, Fruita, verdura, hortalisses.
Ocupació: 6 metres lineals
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SEGON. Advertir als titulars d’aquestes autoritzacions que han d’acomplir amb totes 
les obligacions establertes al Reglament del mercat de venda no sedentària a Corbera 
de Llobregat, l’incompliment de les quals comporta la revocació de l’autorització 
concedida.

TERCER. Donar per desistit al senyor M.M. (LOPD) amb NIE (LOPD) i arxivar la seva 
petició,  atès que no ha presentat la documentació requerida ni el comprovant de 
l’ingrés de la fiança en el termini de 10 dies, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

QUART. Requerir el senyor M.M. (LOPD) perquè s’abstingui d’ocupar el domini públic 
sota cap concepte a partir de la notificació d’aquest acord, amb l’advertiment que en 
cas contrari es procedirà a ordenar el desmuntatge i retirada de la parada, sense 
perjudici de la liquidació que pertoqui en relació a les taxes que s’hagin meritat fins 
aquell moment com a conseqüència de l’ocupació duta a terme i que serà liquidada en 
un Decret posterior.

CINQUÈ. Notificar el present acord a tots els interessats, per al seu coneixement.

ASSUMPTES URGENTS

Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció 
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat i, en tot cas, amb el vot
favorable de la majoria absoluta, se sotmeten a examen i votació els punts següents 
que resulten aprovat amb el mateix quòrum.

SERVEIS PÚBLICS

Urgència I. Acceptació resolució provisional atorgament subvenció ACA.

L’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució TES/430/2017, de 2 de març, va fer 
pública la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització 
d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, i la delegació del 
Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu director de les 
facultats per a l’aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l’atorgament 
de les subvencions.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en data 15 de maig de 2017 amb 
RS:2017/1949, va presentar la sol·licitud de subvenció, dades econòmiques i 
financeres de l’actuació presentada i resum de característiques tècniques segons 
model formalitzat H0232.

En data 14 de setembre de 2017, RE:2017/8661, l’Agència Catalana de l’Aigua ens 
notifica que l’Ajuntament de Corbera ha estat proposat com a beneficiari d’una 
subvenció adreçada a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions 
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d’abastament en alta i ens informa que ha fet pública la proposta de resolució 
provisional d’atorgament de les subvencions per tal que en el termini de deu dies hàbils 
notifiquem l’acceptació de la mateixa.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb expedient SV17000345, ha estat 
proposat, per a l’actuació Portada d’aigua en alta a Can Margarit pol III, amb una 
subvenció atorgada per import de 229.066,50€.

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. Acceptar la proposta de resolució provisional d’atorgament de subvenció, 
adreçada als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions 
d’abastament en alta, amb expedient número SV17000345 per a l’actuació “Portada 
d’aigua en alta a Can Margarit pol III” d’import 229.066,50€. 

SEGON. Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.

ALCALDIA

Urgència II. Revocació parcial subvenció Societat Cultural Sant Telm.

El 26 de març de 2014 es va subscriure entre l’Ajuntament i la Societat Cultural Sant 
Telm un conveni de col·laboració amb l’objecte de presentar una sol·licitud d’ajut 
econòmic a la Diputació de Barcelona per a executar les obres del projecte d’ignifugació 
i de protecció i prevenció d’incendis de l’equipament situat al c. Andreu Cerdà núm. 
12-14, seu de l’entitat, en el marc del Programa Complementari de suport a l’economia 
productiva local que establia una línia per al “finançament de la reforma, rehabilitació 
i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local.

Per acord de la Junta de Govern Local, de 5 de desembre de 2014, es va concedir a la 
Societat Cultural Sant Telm una subvenció econòmica d’import 29.110,85 €, es va 
aprovar una primera addenda per tal de regular els pactes segon i tercer del conveni 
inicial, en aquells aspectes que afectaven l’execució i justificació de la subvenció, i es 
va ordenar el pagament d’una primera bestreta a compte per import de 5.822,17, 
corresponent al 20% de l’ajut.

En aplicació de la clàusula segona de l’addenda subscrita, per decret 813/2015, de 5 
de maig, es va ordenar el pagament d’una segona bestreta, per import de 8.733,26 
€. 

Posteriorment la Junta de Govern Local, en sessió ordinària d’11 de juliol de 2016, va 
aprovar una segona addenda per tal d’introduir la possibilitat de fer efectius pagaments 
parcials per raons de necessitats sobrevingudes i per ampliar el termini de justificació. 
En aquella addenda es va fixar que l’import definitiu pendent de pagament, a la vista 
de la documentació justificativa lliurada per l’entitat, era de 10.621,98.
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A la vista de l’anterior procedeix, doncs, efectuar una revocació parcial de la subvenció 
concedida inicialment per un import de 3.933,44, per tal d’adequar els 29.110,85 € 
concedits inicialment als 25.177,41 € justificats finalment.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Alcaldia, la Junta de Govern 
Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Revocar parcialment, en un import de 3.933,44 €, la subvenció concedida a 
la Societat Cultural Sant Telm per acord de la Junta de Govern Local de 5 de desembre 
de 2014 a la vista de l’actuació finalment justificada.

SEGON. Anular l’autorització i disposició de la despesa revocada amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 33.334.78900 de l’estat de despeses del vigent pressupost 
municipal. 

TERCER. Notificar aquesta resolució a la interessada.

3. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:10 
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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