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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 2 de maig 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 24 D’ABRIL DE 2018.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:05 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes
de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals, i assistits per la
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:
-

Alfredo Prado García, primer tinent d’alcaldessa
J.A. Andrés Palacios, segon tinent d’alcaldessa
Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
Manel Ripoll i Puertas, regidor
Carme Benito i Gómez, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats
per unanimitat:
1.Aprovació acta sessió anterior.
S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
URBANISME
2. Aprovació definitiva projecte obres xarxa clavegueram carrer Santa
Gemma
En data 19 de febrer de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
document tècnic següent:
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)

El projecte es va sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 28 de febrer de
2018 amb codi CVE 2018007709, en el web municipal i en el tauler d'edictes electrònic
de la Corporació entre els dies 28 de febrer de 2018 i 12 d’abril de 2018. Una vegada
finalitzat el termini i consultades les dades del Registre de l’Ajuntament, no consten
presentades al·legacions al projecte.
La competència per a l’aprovació d’aquest projecte correspon a l’Alcaldia de
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
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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 això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea Urbanisme proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar definitivament els document tècnic següent:
-

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. Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, en
el Diari Oficial de la Generalitat i en el tauler d’edictes electrònic de la Corporació.
EDUCACIÓ
3. Sol·licitud de subvenció al Departament d'Ensenyament per l'Escola
Municipal de Música Lluís Soler i Ametller 2016_2017
El 13 de març de 2018, amb NRE ENTRA-2018-2386, l'Ajuntament va rebre tramesa
del Departament d'Ensenyament per tal d'iniciar l'expedient de subvenció per al
sosteniment del funcionament de l'escola municipal de música corresponent al curs
2016-2017, juntament amb la sol·licitud de subvenció i la documentació que l'ha
d'acompanyar.
A l'esmentada tramesa, s'insta l'Ajuntament a sol·licitar la subvenció dins d'un termini
que finalitzarà el 27 d'abril de 2018.
Entre la documentació que caldrà adjuntar a la sol·licitud, caldrà aportar l'acord per
sol·licitar la subvenció per part de l'òrgan municipal competent.
El 12 d’abril de 2018 el tècnic d'ensenyament de l'Ajuntament va emetre un informe
sobre la conveniència d'aprovar la sol·licitud l'esmentada subvenció.

ACORDS
PRIMER.- Sol·licitar la subvenció per al sosteniment del funcionament de l'Escola
Municipal de Música Lluís Soler i Ametller, al Departament d'Ensenyament, per al curs
2016-2017.
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SEGON.- Facultar l'Alcaldessa, o la persona en qui delegui, per sol·licitar l'esmentada
subvenció i signar la documentació necessària.
TERCER.- Trametre la sol·licitud pels mitjans previstos a tal efecte dins d’un termini
que finalitzarà el 27 d’abril de 2018.
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.
BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN
Urgència I. Pròrroga del conveni de cessió d'ús a precari, a favor de l'Associació
Corbera Voluntària, del local de propietat municipal.
La Junta de Govern Local en sessió del 30 de gener de 2017 va acordar sotmetre a informació
pública durant un termini de vint dies hàbils l’expedient de cessió d’ús a precari a favor de
l’Associació Corbera Voluntària del local D5 de propietat municipal i de caràcter patrimonial
ubicat als baixos del carrer Casanova núm. 26, de superfície 133 m2, per destinar-lo a
activitats pròpies de l’associació relacionades amb els estatuts de l’entitat, i principalment a
la recollida i distribució d’aliments per a persones en situació de vulnerabilitat i de necessitat
social. També es va aprovar la minuta del conveni regulador.
Finalitzada la tramitació de l’expedient, per acord de la Junta de Govern Local, de 14 de març
de 2017, es va aprovar la cessió d’ús a precari en els termes abans esmentats per un termini
inicial d’un any, prorrogable de forma expressa d’any en any fins a un màxim de quatre.

L’òrgan competent és la Junta de Govern Local per delegació del Ple, previ dictamen de la
Comissió Assessora. No obstant, atesa la manca de convocatòria ordinària d’aquell òrgan fins
el mes de maig, aquesta Regidoria considera necessària, per a l’adequada prestació del
servei, la inclusió d’aquesta proposta en l’ordre del dia per la via d’urgència en els termes de
l’article 123.2 ROFRL, donant-ne compte amb posterioritat.
Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea Benestar Social i Gent Gran proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar, amb efectes del 15 de març de 2018 i pel termini d’un any, la pròrroga
del conveni de cessió d’ús a precari a favor de l’Associació Corbera Voluntària del local D5 de
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propietat municipal i de caràcter patrimonial ubicat als baixos del carrer Casanova núm. 26,
de superfície 133 m2, per destinar-lo a activitats pròpies de l’associació relacionades amb els
estatuts de l’entitat, i principalment a la recollida i distribució d’aliments per a persones en
situació de vulnerabilitat i de necessitat social.
SEGON. Donar compte d’aquests acords a la Comissió Assessora en la propera sessió
ordinària que se celebri.
TERCER. Donar-ne compte al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
QUART. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de la corresponent addenda.
RÈGIM INTERIOR
Urgència II. Incoació del procediment
subministrament de llicències antivirus.

de

licitació

del

contracte

de

L’Ajuntament té actualment contractat el subministrament de llicències antivirus per
a tots els ordinadors, inclosos els servidors, de les dependències municipals. Aquest
contracte de subministrament finalitza el proper 31 de maig i no és prorrogable.
Atès que és totalment necessari disposar de llicències antivirus en tots els ordinadors
i servidors de les dependències municipals, per tal que n’assegurin la protecció de tota
la informació que contenen, i a la vista de l’informe justificatiu de la contractació
redactat des del servei municipal d’informàtica, procedeix iniciar la tramitació d’un nou
expedient de contractació.
S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporats a
l’expedient.
Per això, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea Règim Interior proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents:

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament d’un mínim de
155 llicències de software antivirus, mitjançant el procediment obert simplificat
abreujat, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives
generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. L’import de
licitació s’estableix en un màxim de //10.332,00.-// €, 21% d’IVA exclòs, pels dos anys
de durada inicial de contracte.
La data d’entrada en funcionament del subministrament no pot ser més tard de l’1 de
juny de 2018.
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SEGON. Convocar el procediment obert publicant l’anunci de licitació en el perfil del
contractant, atorgant un termini de 5 dies hàbils per a presentar les proposicions, a
partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. La presentació de les
proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre Digital disponible en el
perfil del contractant municipal.
TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del
contracte de //12.501,72.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 02.920.22002 del pressupost municipal vigent, subordinada
al crèdit que es consigni en el pressupost de l’exercici 2019, amb el següent
desglossament :



Exercici 2018...................... 6.250,86 €
Exercici 2019...................... 6.250,86 €

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin
d’aquesta licitació.
4. Precs i preguntes.
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:55
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 secretaria, Maria Abarca Martínez

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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