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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 26 de febrer de 2018 a
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de es
dades de caràcter personal, és el següent:
“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 19 DE FEBRER DE 2018.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:08 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 acctal., Marta Puig i Puig hi assisteixen els membres següents:
-

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

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res
següents: J.A. Andrés Palacios i Pol Ejarque Cortés.
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.
ESPORTS
2. Devolució de la fiança del contracte de servei per a la gestió de la piscina
municipal 2013-2016.

De conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i
complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la
resolució del contracte sense culpa del contractista.
El termini de garantia ve fixat en la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Tècniques en 6 mesos a comptar des de la data de finalització del
contracte.
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En data 10 de juny de 2013 es va formalitzar el contracte de referència, amb l’empresa
Llop Gestió Esportiva, SL amb CIF B-62538228. L’adjudicatari va dipositar la fiança
definitiva corresponent a aquest contracte, per import de //1.832,14.-// €.
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En data 6 de febrer de 2018 el tècnic de l’Àrea d’Esports, ha emès informe favorable
respecte de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver
transcorregut el termini de garantia i en no haver estat detectada cap situació
imputable a l’execució del servei i al contractista.
La devolució de les garanties dipositades eximeix al contractista de qualsevol
responsabilitat derivada de l’execució del contracte, tal i com s’estableix en els articles
100 i 102 del TRLCSP.
La Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes favorables, que
queden incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Esports, la Junta de
Govern Local acorda el següent:
ACORD
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària del contracte de servei
per a la gestió de la piscina municipal d’estiu a Corbera de Llobregat, amb data d’inici
per a la temporada d’estiu de l’any 2013 i finalització a la temporada d’estiu de l’any
2016, a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL amb CIF B-62538228, per import de
//1.832,14.-// € amb número d’operació 320130001149.
VIA PÚBLICA I HABITATGE
3. Adjudicació del contracte de servei de manteniment dels parcs infantils.

En data 23 de gener de 2018 va tenir lloc l’obertura del sobre núm. 2 corresponent a
la proposició econòmica i criteris avaluables automàticament, de les dues pliques
presentades i admeses, amb el resultat que consta en l’acta signada, essent
posteriorment valorades per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en
l’acta emesa en data 30 de gener de 2018, que s’incorpora a l’expedient, i on es
proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora HPC Ibérica, SA amb CIF A58620808, en haver obtingut la màxima puntuació amb 100 punts, en proposar un
import total de 20.313,00 €, 21% d’IVA exclòs, i no haver incorregut en baixa anormal.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/117, de 31 de gener, es va requerir l’empresa HPC
Ibérica, SA amb CIF A-58620808, en haver resultat l’empresa licitadora amb l’oferta
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En data 27 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació del servei per a la gestió i/o manteniment
de les àrees infantils dels parcs públics, pel procediment obert i amb aplicació de
mesures de gestió eficient en la tramitació, i aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, i es va convocar la
licitació, mitjançant procediment obert i amb aplicació de mesures de gestió eficient
en la tramitació, amb un pressupost base de licitació de // 22.570,00.-// euros (21%
d’IVA exclòs), pels dos anys de durada inicial del contracte, amb data d’inici d’efectes
l’1 de març de 2018.
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més avantatjosa de les presentades en el procediment de licitació de referència, en
haver ofert un import total màxim de //20.313,00.-// €, 21% d’IVA exclòs, per a què
en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de la recepció del mateix, diposités
l’import corresponent a la fiança definitiva del 5% de l’import d’adjudicació.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Via Pública i Habitatge,
la Junta de Govern Local acorda els següents:
ACORDS
PRIMER. Adjudicar el contracte del servei per a la gestió i/o manteniment de les àrees
infantils dels parcs públics, a l’empresa HPC Ibérica, SA amb CIF A-58620808, per
import total màxim de //20.313,00.-// €, 21% d’IVA exclòs, pels dos anys de durada
inicial del contracte, amb data d’inici d’efectes l’1 de març de 2018, amb subjecció al
Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques, el
Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques
incloses a la seva proposició.
SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta
d’empreses licitadores, així com els informes de valoració i adjudicació, i publicar-los
en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de //2.730,97.-// € dels
pressupostos dels exercicis 2018, 2019 i del 2020 aprovada en el resolent tercer de
l’acord d’incoació d’aquest expedient, amb el següent desglòs:
Exercici 2018 ............ 1.137,90 €
Exercici 2018 ............ 1.365,49 €
Exercici 2020 ............ 227,58 €

26/02/2018 La secretària acctal.

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del
contracte de //24.578,73.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària núm. 11.171.21000 del pressupost municipal, subordinada
al crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys 2018, 2019 i 2020, en les
quanties següents:
Exercici 2018 .................. 10.241,14 €
Exercici 2019 .................. 12.289,36 €
Exercici 2020 .................. 2.048,23 €
CINQUÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 5 dies
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, segons s’estableix en
l’article 8.i) Mesures de gestió eficient en la tramitació del Decret Llei 3/2016, de 31
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, al qual s’annexarà el
Plec de clàusules com a part integrant, i publicar-lo en el perfil del contractant de
conformitat amb l’article 154 del TRLCSP.
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4. Aprovació inicial del projecte d’obres de la xarxa de clavegueram del carrer
Santa Gemma.
És necessari realitzar les obres corresponents per a la construcció de la xarxa de
clavegueram per la recollida de les aigües residuals, a les parcel·les del carrer Santa
Gemma que actualment no en disposen.
De la totalitat d’aquest carrer, el tram inicial entre el seu origen a la carretera de
l’Amunt i la part més alta fins el número 14, ja es va urbanitzar fa molts anys i per
tant disposa de la corresponent xarxa de clavegueram. En contra, el tram situat entre
aquest punt i el final del carrer no es troba encara urbanitzat. D’igual forma, al costat
de muntanya, amb números parells, les parcel·les 14B, 16 i 16B disposen de xarxa
interna, connectada al primer pou de la xarxa existent, mentre que les quatre
parcel·les restants (18-20, 22, 24 i 26) juntament amb aquelles altres situades al
costat de la riera, amb números senars, no disposen de xarxa.
A tal efecte, en data 14 de febrer de 2018, l’arquitecte municipal Sr. Josep Sorribes
ha redactat el document tècnic amb denominació “Projecte de clavegueram d’aigües
residuals al carrer Santa Gemma i la carretera de l’Amunt” per a l’execució de les obres
de referència, amb un pressupost de 69.572,93, 21% d’IVA exclòs, i un termini
d’execució de dos (2) mesos.
Els serveis jurídics municipals han emès informe, que resta incorporat a l’expedient.
La competència per a l’aprovació d’aquests projectes correspon a l’Alcaldia de
conformitat amb la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. No
obstant això, en el cas del nostre Ajuntament aquesta competència ha estat delegada
en la Junta de Govern Local.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Urbanisme, la Junta
de Govern Local acorda els següents:
ACORDS

-

Projecte de clavegueram d’aigües residuals al carrer Santa Gemma i la carretera
de l’Amunt, amb un pressupost d’execució per contracte de 84.183,25 € (IVA
inclòs)

SEGON. Sotmetre el projecte a informació pública per un període de trenta dies hàbils
mitjançant publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en
el web municipal i en el tauler d’edictes electrònic, als efectes d’al·legacions i
reclamacions.
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PRIMER. Aprovar inicialment els document tècnic següent:
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TERCER. Sol·licitar informe en relació al projecte aprovat inicialment a l’organisme
públic afectat, la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat, per tal que en el termini d’un mes, o aquell establert per la
normativa sectorial, es pronunciï sobre el seu contingut d'acord amb allò determinat a
l'article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
MEDI AMBIENT
5. Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i
l’Associació Grup Natura Corbera per a la cessió i ús d’una càmera.
L’Associació Grup Natura Corbera és una associació sense ànim de lucre que té per
finalitat i objecte associatiu, entre d’altres actuacions relacionades amb el coneixement
del patrimoni natural i la defensa del medi ambient, el foment i estudi del corb (Corvus
corax), espècie emblemàtica del municipi de Corbera de Llobregat. Altres objectius són
també la cooperació amb institucions, autoritats i altres associacions encaminades a
generar bases de dades de biodiversitat, d’accés i disponibilitat lliure per a la ciència i
la societat.
El Grup Natura Corbera està interessat en desenvolupar un projecte d’observació i
difusió d’imatges del corb en el seu hàbitat natural dins del municipi de Corbera i
entorns, mitjançant el seguiment i l’observació a través d’una càmera exterior fixa que
tingui la seva difusió a través de pàgines web i la pàgina web del propi Ajuntament de
Corbera de Llobregat.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, és propietari d’una càmera FHD òptica pinhole
Mimetitzada Micro exterior i està disposat a cedir-la a l’associació Grup Natura Corbera
per tal que aquesta pugui desenvolupar i difondre el projecte esmentat anteriorment,
per tractar-se d’un projecte d’interès social i cultural pel municipi, per la difusió i
defensa del medi ambient i la seva biodiversitat.

26/02/2018 La secretària acctal.

Amb el conveni es pretén regular les condicions de la cessió i ús de la càmera descrita
anteriorment i la seva finalitat en relació amb el desenvolupament del projecte
especificat anteriorment.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Medi Ambient, la Junta
de Govern Local acorda els següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar la minuta del conveni entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i
l’Associació Grup Natura Corbera per la cessió i ús d’una càmera micro exterior de
propietat municipal per a l’observació i difusió d’imatges de corbs i altra fauna i flora
de Corbera, de conformitat amb el text que resta incorporat a l’expedient i amb una
vigència de dos anys.
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documentació que esdevingui necessària per a l’execució del precedent acord.
TERCER. Notificar aquests acords a l’Associació Grup Natura Corbera.
CULTURA
6. Aprovació de l’addenda al Conveni entre l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat i la Societat Sant Telm per a la realització d’activitats culturals i de
lleure, relativa a la fixació del calendari d’utilització dels espais per a l’any
2018.
El Ple municipal, en sessió ordinària el 28 de novembre de 2017, va aprovar el conveni
de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Societat Cultural Sant Telm, per a la
realització d’activitats culturals i d’ocupació del lleure.
La clàusula sisena d’aquest conveni determina que per tal d’establir l’ús de les
instal·lacions per part de l’Ajuntament de Corbera, i per a les finalitats de caire cultural
o social, ambdues parts fixaran cada any de mutu acord un calendari que permeti
desenvolupar amb eficàcia les dites activitats, sense que puguin produir-se
interferències amb les que efectuï la Societat Cultural Sant Telm.
Per tal de formalitzar aquest calendari es considera convenient aprovar una addenda
al Conveni que reculli les dates i la resta de requisits d’utilització.
Atès que no es tracta d’una modificació del conveni inicial sinó d’un acte dictat en
execució d’una de les seves clàusules es considera que l’òrgan competent és la Junta
de Govern Local per delegació efectuada per l’Alcaldia en Decret 1092/2015, de 15 de
juny.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Cultura, la Junta de
Govern Local acorda el següent:

ÚNIC. Aprovar la minuta de l’addenda al conveni regulador signat el 27 de novembre
de 2017 entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i la Societat Cultural Sant Telm
per a la realització d’activitats culturals i de lleure, relativa a la fixació del calendari
d’utilització dels espais per a l’any 2018, segons el detall que consta a l’expedient.
7. Aprovació de l’addenda al Conveni entre l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat i la Societat Diadema per a la realització d’activitats culturals i de
lleure, relativa a la fixació del calendari d’utilització dels espais per a l’any
2018.
El Ple municipal, en sessió ordinària d’11 de març de 2014, va aprovar el conveni de
col·laboració entre aquest Ajuntament i la Societat Coral Diadema Corberenca per a la
regulació de les condicions de finançament i suport per tal de garantir el manteniment,
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ACORD
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la continuïtat i la regularitat de la prestació dels serveis culturals i d’ocupació del lleure
que s’efectua a les seves instal·lacions del c. Sant Antoni de Corbera de Llobregat.
La clàusula sisena d’aquest conveni determina que per tal d’establir l’ús de les
instal·lacions per part de l’Ajuntament de Corbera, i per a les finalitats de caire cultural
o social, ambdues parts fixaran cada any de mutu acord un calendari que permeti
desenvolupar amb eficàcia les dites activitats, sense que puguin produir-se
interferències amb les que efectuï la Societat Coral Diadema Corberenca.
Per tal de formalitzar aquest calendari es considera convenient aprovar una addenda
al Conveni que reculli les dates i la resta de requisits d’utilització.
Atès que no es tracta d’una modificació del conveni inicial sinó d’un acte dictat en
execució d’una de les seves clàusules es considera que l’òrgan competent és la Junta
de Govern Local per delegació efectuada per l’Alcaldia en Decret 1092/2015, de 15 de
juny.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Cultura, la Junta de
Govern Local acorda el següent:
ACORD
ÚNIC. Aprovar la minuta de l’addenda al conveni regulador signat el 21 de març de
2014 entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i la Societat Coral Diadema
Corberenca per a la realització d’activitats culturals i de lleure, relativa a la fixació del
calendari d’utilització dels espais per a l’any 2018, segons el detall que consta a
l’expedient.
ENSENYAMENT

El tècnic d'Ensenyament d'aquest Ajuntament, ha emès, en data 30 de gener de 2018,
l'Informe relatiu a l'aprovació d'un conveni regulador de la relació que s'estableix entre
la Fundació Xarxa d'Espectacles Infantil i Juvenil de Catalunya i l'Ajuntament de
Corbera de Llobregat en quant a la programació del cicle d'espectacles teatrals
"L'Escola va de Bolo", per al curs 2017-2018.
La Fundació Xarxa ha presentat el document de previsió de pressupost del programa
de teatre adreçat als escolars de Corbera de Llobregat, l'Escola va de Bolo, per al curs
2017-2018. En aquest pressupost estableix que l'Ajuntament haurà d'abonar a La
Xarxa un total 2.602,90 (+iva)€. D'aquests, 1.732,92 € (+iva) seran subvencionables
per part de la Diputació de Barcelona fins a un màxim del 50%, derivats del dèficit del
programa. L'import restant correspon als conceptes no subvencionables per la
Diputació, 546,27 € (+iva) per "difusió" i 323,71 € (+iva) per "SGAE".
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8. Aprovació del Conveni amb la Fundació La Xarxa per organitzar el cicle de
teatre escolar L'Escola va de Bolo, curs 2017-2018.
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L'Ajuntament ha de sol·licitar subvenció a la Diputació de Barcelona per a fer front al
dèficit del programa teatral.
Al BOPB de l'13 d'octubre de 2017 es publica l'ANUNCI de la convocatòria de
subvencions de concurrència competitiva, per a fomentar les programacions d'arts
escèniques i musicals adreçades a escolars.
D'ençà l'edició del curs 2013-2014 d'aquest cicle teatral, s'estipula que existeix la
possibilitat de fer-ne una gestió externalitzada del programa, però que cal regular-la
en forma de relació jurídica, que en el nostre cas va esdevenir en forma de Conveni.
Vist el redactat del Conveni per a la regulació de la relació que s'estableix entre La
Fundació Xarxa d'Espectacles Infantil i Juvenil de Catalunya i l'Ajuntament de Corbera
de Llobregat per tal de gestionar la programació escolar d'arts escèniques "L'Escola va
de Bolo", per al municipi de Corbera de Llobregat, a realitzar durant el curs escolar
2017-2018.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Ensenyament, la Junta
de Govern Local acorda els següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Conveni per a la regulació de la relació que s'estableix entre La
Fundació Xarxa d'Espectacles Infantil i Juvenil de Catalunya i l'Ajuntament de Corbera
de Llobregat per tal de gestionar la programació escolar d'arts escèniques "L'Escola va
de Bolo", per al municipi de Corbera de Llobregat, a realitzar durant el curs escolar
2017-2018.

TERCER.- Autoritzar la despesa per al dèficit previst del programa d'espectacles
teatrals "L'Escola va de Bolo", per al curs 2017-2018, per un import de 1.732,92.-€
(2.096,83 €, iva inclòs) i per les despeses en concepte de "Difusió" per un import de
546,27.-€ (666,98 €, iva inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària
31.323.22699, i la despesa en concepte d'SGAE, per import de 323,71.-€ (391,69 €,
iva inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 31.323.22799, del vigent
pressupost municipal.
QUART.- Comunicar a la Fundació Xarxa d'Espectacles Infantil i Juvenil de Catalunya
l'aprovació del Conveni per tal que en signin els tres exemplars.
CINQUÈ.- Trametre exemplar del Conveni ja signat per ambdues parts a la Diputació
de Barcelona.
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SEGON.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura de l'esmentat conveni, per triplicat.
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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.
Urgència I. Atorgament subvenció a les urbanitzacions, amb conveni subscrit
a l'Ajuntament, per al cost del manteniment i consum de l'enllumenat 2018.
En el Ple de l’11 de novembre de 2014 es van aprovar les minutes dels convenis de
col·laboració entre l’Ajuntament i les urbanitzacions per al manteniment de serveis i
de carrers de les urbanitzacions. En el cas de les urbanitzacions no recepcionades, en
les quals les associacions de propietaris o bé juntes de compensació són titulars
d’instal·lacions d’enllumenat per als carrers, es va establir una modalitat de conveni
per tal d’aconseguir una millor eficiència energètica i seguretat de les instal·lacions.
La modalitat de conveni de col·laboració que tenia per objecte la millora de
l’enllumenat, establia que la subvenció dels dos primers anys es destinaria a l’ajut per
a la inversió inicial que havien de fer les entitats urbanístiques en la instal·lació de
l’enllumenat. La primera anualitat de 2015 s’avançaria en forma de bestreta per a la
inversió, la segona anualitat 2016 es percebria a l’acabament de l’obra, prèvia
justificació de la despesa. El conveni fixa que, a partir d’aquest moment, les despeses
de consum i manteniment corren a càrrec de l’Ajuntament, amb caràcter subvencional.
L’associació de propietaris de Sant Cristòfol (Fase 1 i 2), l’associació de propietaris de
El Bonrepòs C, l’associació de propietaris del Paratge de la Servera, l’associació de
propietaris de Can Margarit polígon I i l’associació de propietaris de El Bonrepòs B,
van subscriure aquesta modalitat de conveni el 12 de desembre de 2014. El conveni
té una durada de 5 anys, prorrogables a 10 anys. En el cas del Paratge de la Servera,
atesa la quantia de la inversió, té una durada inicial de 8 anys, prorrogables a 10.

Cadascuna de les urbanitzacions abans referenciades, el 15 de gener de 2016, van
subscriure l’autorització per a que l’Ajuntament faci el pagament de les factures en
concepte de manteniment de les instal·lacions a realitzar per l’empresa Elecnor i pel
consum elèctric de l’enllumenat, mentre el conveni sigui vigent. En aquest mateix
document l’Ajuntament es compromet al pagament de les factures que presenti
Elecnor i Endesa, en execució de la cessió del dret efectuat per les associacions. En el
cas de l’associació del Polígon I de Can Margarit el document va ser subscrit el 24 de
juliol de 2017.
Les urbanitzacions de referencia hauran de disposar de les actes vigents i amb resultat
favorable de les inspeccions periòdiques reglamentàries. En cas de caducitat de les
actes, les següents inspeccions periòdiques aniran a càrrec de les associacions.
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El 3 de febrer de 2017 es subscriu addenda al conveni formalitzat amb l’associació de
propietaris de la zona I de Can Margarit, on es concreta una assignació per a fer front
a la inversió durant l’any 2017.
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Les associacions que subscriuen els convenis d’enllumenat hauran de sol·licitar que
se’ls atorgui, per a l’anualitat en curs, la subvenció corresponent a les despeses del
manteniment i consum de la instal·lació de l’enllumenat de la qual són titulars.
A fi de donar compliment al conveni subscrit, el 3 de gener de 2018 NRE: 2018/52, el
9 de febrer de 2018 NRE 2018/1197 i el 14 de febrer de 2018 NRE 2018/1354,
l’associació de propietaris de la UA Sant Cristòfol presenta sol·licitud per obtenir la
subvenció de l’enllumenat de la urbanització per l’any 2018.
A fi de donar compliment al conveni subscrit, el 3 de gener de 2018 NRE: 2018/57 i
61, el 9 de febrer de 2018, NRE 2018/1199 i el 14 de febrer de 2018, NRE 2018/1358,
l’associació de propietaris de la UA El Bonrepòs C presenta sol·licitud per a obtenir la
subvenció de l’enllumenat de la urbanització per l’any 2018.
A fi de donar compliment al conveni subscrit, el 8 de gener de 2018, NRE: 2018/130,
el 2 de febrer de 2018, NRE 2018/982 i el 14 de febrer de 2018, NRE 2018/1368,
l’associació de propietaris del Paratge de La Servera presenta sol·licitud per obtenir
la subvenció de l’enllumenat de la urbanització per l’any 2018.
A fi de donar compliment al conveni subscrit, el 8 de gener de 2018, NRE: 2018/135,
el 5 de febrer de 2018, NRE 2018/1035 i el 14 de febrer de 2018, NRE 2018/1370,
l’associació de propietaris de Can Margarit polígon I presenta sol·licitud per obtenir
la subvenció de l’enllumenat de la urbanització per l’any 2018.
A fi de donar compliment al conveni subscrit, l’11 de gener de 2018, NRE:2018/256,
7 de febrer de 2018, E/000017-2018 i el 14 de febrer de 2018, NRE 2018/1380,
l’associació de propietaris de la UA Bonrepòs B presenta sol·licitud per a obtenir la
subvenció de l’enllumenat de la urbanització per l’any 2018.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda els següents:

PRIMER. Atorgar a l’Associació de Propietaris de Sant Cristòfol (Fase 1 i 2),
l’Associació de Propietaris de El Bonrepòs C, l’Associació de Propietaris del Paratge de
la Servera, l’Associació de Propietaris de Can Margarit Polígon I i a l’Associació de
Propietaris de El Bonrepòs B, la subvenció corresponent per al cost del manteniment
i consum de l’any 2018 de la instal·lació de l’enllumenat de la qual són titulars, amb
càrrec a les partides pressupostàries: 13.165.48008, 13.165.48005, 13.165.48009,
13.165.48000 i 13.165.48004, respectivament.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa a les diferents associacions de l’anualitat
2018 per a les subvencions corresponents al cost de manteniment i consum de l’any
2018 de la instal·lació d’enllumenat de la qual són titulars, amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria del vigent pressupost municipal, d’acord amb el detall següent:
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ACORDS
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NOM
BENEFICIARI
Associació
propietaris
Sant Cristòfol
Fases 1 i 2

NIF

URBANITZACIÓ

G60334984

Sant Cristòfol fase 1-2

Associació
propietaris
Bon Repòs C

G59629063

Associació
propietaris
Paratge de la
Servera

G58964578

Associació de
propietaris Can
Margarit Polígon I

G59319699

Associació
propietaris
Bon Repòs B

H60356441

El Bonrepòs C

Paratge de la Servera

Can Margarit polígon I

El Bonrepòs B

IMPORT
SUBVENCIÓ
1.750,00€

2.970,00€

2.700,00€

3.060,00€

3.150,00€

CONCEPTE
Cost
manteniment
consum
instal·lació
enllumenat
Cost
manteniment
consum
instal·lació
enllumenat
Cost
manteniment
consum
instal·lació
enllumenat
Cost
manteniment
consum
instal·lació
enllumenat
Cost
manteniment
consum
instal·lació
enllumenat

i

i

i

i

i

TERCER. Facultar 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 propietaris de Sant Cristòfol
(Fase 1 i 2), l’associació de propietaris de El Bonrepòs C, l’associació de propietaris del
Paratge de la Servera, l’associació de propietaris de Can Margarit polígon I i a
l’associació de propietaris de El Bonrepòs B.

CINQUÈ. Les subvencions atorgades es justificaran tal i com estableix el document 1
i 2 de tramitació convenis enllumenat urbanitzacions no recepcionades signat entre les
diferents associacions, Elecnor SA i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
SISÈ. Notificar als interessats
9. Precs i preguntes.
No se’n formulen.
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QUART. Facultar 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 propietaris de Sant Cristòfol (Fase 1 i 2),
l’associació de propietaris de El Bonrepòs C, l’associació de propietaris del Paratge de
la Servera, l’associació de propietaris de Can Margarit polígon I i a l’associació de
propietaris de El Bonrepòs B.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:50
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico acctal.”
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
La secretaria acctal., Marta Puig i Puig

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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