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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 5 de febrer 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 29 DE GENER DE 2018.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 13:00 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.
Absents i excusats/des:
-

Èric Blanco i Moragas, 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.
ESPORTS

En data 16 de febrer de 2017 es va formalitzar el contracte de les obres de reparació
i consolidació estructural del pavelló municipal d’esports, fase 1, amb l’empresa Vialitat
i Serveis, SLU amb CIF B-64311913, pel preu cert i global de // 233.106,74.-// €, 21%
d’IVA exclòs, signant-se l’acta de comprovació del replanteig el dia 28 de març de
2017, essent modificat en posteriors acords de la Junta de Govern Local, quedant fixat
l’import total del contracte en //302.206,48.-// € (IVA inclòs).
En data 27 de setembre de 2017, l’Alcaldia va aprovar la certificació 5a, última i de
liquidació, de les obres una vegada signada l’acta de recepció de les mateixes el 9
d’agost de 2017.
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2. Acceptació del document final de les obres de reparació i consolidació
estructural del pavelló municipal d'esports, fase 1.
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En data 18 de desembre de 2017, la direcció facultativa de les obres presenta amb
registre d’entrada 2017/11442, un exemplar original en paper i en format digital del
document d’obra acabada.
En data 23 de gener de 2018, el tècnic municipal responsable del contracte emet
informe favorable respecte del document d’obra acabada presentat, atès que el
considera correcte i complet amb la informació necessària de les obres.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Esports, la Junta de
Govern Local acorda els següents:
ACORDS
PRIMER. Restar assabentats del document d’obra acabada presentat relatiu a les
obres de reparació i consolidació estructural del pavelló municipal d’esports, fase 1, i
donar conformitat a l’informe emès al respecte pel tècnic municipal responsable del
contracte.
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la direcció facultativa pel
seu coneixement i efectes.
SECRETARIA
3. Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Corbera de Llobregat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la gestió de
la fracció vegetal.
El juliol de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la gestió de la fracció vegetal
l’objecte del qual és regular la quantia econòmica que l’AMB ha de satisfer a
l’Ajuntament per la fracció vegetal generada i tractada. El conveni tenia una vigència
d’un any, es va prorrogar per acord de la JGL de 18.1.16 per un any, i es torna a
prorrogar fins el 31.12.17 per acord de JGL de data 19.12.16

El 28.12.17 amb R/E 2017/11885, l’AMB aprova una addenda al conveni subscrit que
queda incorporada a l’expedient, i que preveu la pròrroga de les condicions del conveni
fins el 31.12.18 i l’establiment del preu unitari per al 2018 de 18,99€/tn (abans d’IVA).
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda els següents:
ACORDS
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El 22.11.17 a través d’un escrit del regidor de l’Àrea de Serveis Públics (R/S
2017/4865) es sol·licita a l’AMB una pròrroga del conveni subscrit fins el 31.12.18.
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PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per a la gestió de la fracció vegetal generada al municipi de Corbera de
Llobregat i prorrogar les condicions del conveni fins el 31 de desembre de 2018.
SEGON. Notificar aquest acord a l’AMB.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
4. Autoritzacions provisionals de venda no sedentària en el mercat setmanal.
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.
La clàusula catorzena de les esmentades bases estableix que les parades que resultin
vacants durant l’any podran ser cobertes temporalment i fins a la propera convocatòria
d’autoritzacions.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de setembre de 2017,
va adoptar l’acord per concedir autoritzacions en el mercat de venda no sedentària.
El 18 de desembre de 2017, la senyora T.G.D. (LOPD) amb DNI (LOPD), presenta
instància amb NRE 2017/11460 mitjançant la qual sol·licita una parada de 6 ml. en el
mercat de venda no sedentària de Corbera de Llobregat, per a la venda d’embotits,
formatges, etc.. i adjunta tota la documentació que es requereix a les bases per a
l’atorgament d’autoritzacions, que s’incorpora a l’expedient.
Actualment el nombre màxim de parades d’acord amb la tipologia del producte que
sol·licita la senyora T.G.D. (LOPD) és la següent:


Subgrup 1e: Xarcuteria, formatgeria, conserves, artesans, especialitats.
Nombre 2

T.G.D. (LOPD)
DNI: (LOPD)
Subgrup 1e: Quotidià alimentari. Xarcuteria, formatgeria, conserves, artesans,
especialitats.
Parada: 6ml
Liquidació: 13,00 € x 12 dies= 156,00.-€
TOTAL: 156,00.-€
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Desenvolupament
Econòmic, la Junta de Govern Local acorda els següents:
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El 18 de desembre de 2017 la senyora G. (LOPD) ingressa la fiança corresponent a un
trimestre de la taxa per a la venda ambulant d’acord amb les tarifes de l’Ordenança
fiscal vigent.
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ACORDS
PRIMER. Concedir autorització provisional per a la venda no sedentària en el mercat
setmanal dels dissabtes, en horari de 8 a 14 hores i fins a la propera convocatòria
d’autoritzacions, a la persona que es detalla a continuació:
Llicència número 28/2018
Sra. T.G.D. (LOPD)
Tipus de producte:. Quotidià alimentari. Xarcuteria, formatgeria, conserves,
artesans, especialitats.
Ocupació: 6 metres lineals.
SEGON. Advertir a la titular d’aquesta autorització que ha 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. Advertir a la interessada que l’adjudicació de les autoritzacions s’ha efectuat
de manera provisional i que el termini serà el que resti fins a l’adjudicació del nou
concurs que es convoqui sense que tinguin dret a cap tipus de reclamació. En el cas
que vulgui ser titular d’ una autorització definitiva, haurà de participar en el nou
concurs que convoqui l’Ajuntament, sense que el temps d’exercici atorgat per a
l‘autorització provisional pugui suposar cap tipus de benefici sobre els demés
participants.
5. Precs i preguntes.
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 13:19
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
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La secretaria acctal., Marta Puig i Puig
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