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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 6 de març 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 27 DE FEBRER 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, Montserrat Febrero i Piera, li assisteix com a secretària 
accidental, Roser Bosch Aregall, per indisposició sobrevinguda de la secretària general de 
la Corporació. Hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa
- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
- 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, J.A. Andrés Palacios i Manel Ripoll i Puertas.

Absents/excusats:

- Carme Benito 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.

CONTRACTACIÓ

2. Aprovació Pla de Seguretat i Salut obres de reparació i consolidació estructural 
del pavelló municipal d'esports.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de febrer de 2017 va 
adjudicar el contracte de les obres necessàries per a la reparació i consolidació estructural 
del pavelló municipal d’esports, fase 1, de Corbera de Llobregat, a l’empresa VIALITAT I 
SERVEIS, SLU amb CIF B-64311913, formalitzant-se el corresponent contracte en 
document administratiu de data 16 de febrer de 2017.

Aquesta empresa ha presentat amb registre d’entrada núm. 2017/1465, de 17 de febrer, 
el preceptiu pla de seguretat i salut per a l’execució d’aquestes obres, de conformitat amb 
l’indicat a l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així com a la clàusula 36 del Plec 
de Clàusules Administratives Generals.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 1772268ac7f642e2ac15e8570f3a63e9001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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El pla de seguretat i salut ha estat informat favorablement en data 23 de gener de 2017 
pel tècnic designat a tal efecte per a la coordinació en matèria de seguretat i salut de les 
obres de referència, Sr. C. C. E. (LOPD), amb número (LOPD).

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea d’Esports, la Junta de Govern Local 
acorda el següent:

ACORD

ÚNIC. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa VIALITAT I SERVEIS, 
SLU amb CIF B-64311913, corresponent a les obres necessàries per a la reparació i 
consolidació estructural del pavelló municipal d’esports, fase 1, de Corbera de Llobregat, 
en els termes de l’article 7.2 del RD citat.

EDUCACIÓ

3. Aprovació del Conveni amb la Fundació la Xarxa per a la gestió del cicle de 
teatre “L’escola va de bolo”, curs 2016-2017.

El tècnic d'Ensenyament d'aquest Ajuntament, ha emès, en data 2 de desembre de 2016, 
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 2016-2017.

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 2016-
2017. En aquest pressupost estableix que l'Ajuntament haurà d'abonar a La Xarxa un total 
3.258,67 €. D'aquests, 2.392,87 € 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, 490,62 € per "difusió" i 
375,18 € per "SGAE".

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'11 d'octubre de 2016 es publica l'ANUNCI de la convocatòria per a la concessió 
de subvencions per a 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 2016-2017.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea d’Ensenyament, la Junta de Govern 
Local acorda el següent:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 1772268ac7f642e2ac15e8570f3a63e9001
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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 2016-
2017.

SEGON. Facultar l'alcaldessa per a la signatura de l'esmentat conveni, per triplicat.

TERCER. Autoritzar la despesa per al dèficit previst del programa d'espectacles teatrals 
"L'escola va de bolo", per al curs 2016-2017, per un import de 2.392,87.-€ i per les 
despeses en concepte de "Difusió" per un import de 490,62.-€, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 31.323.22699, i la despesa en concepte d'SGAE, per import de 375,18.-€, 
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.

4. 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 10:48 hores, i 
s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària accidental 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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