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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2015

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, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la secretària 
general, Maria Abarca Martínez 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

- 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, J.A. Andrés Palacios i Manel 
Ripoll i Puertas.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ÀREA D’ESPORTS

Contractació

2. Continuació prestació servei gestió bars instal·lacions esportives.

En data 13 de novembre de 2009 es va formalitzar amb l’empresa Charrúa, SCP amb CIF 
J-63893416, el contracte de servei de gestió dels bars de les instal·lacions esportives 
municipals, amb efectes 15 de novembre de 2009 i per un període de quatre anys, 
prorrogable per dos anys més, fixant un cànon anual de 8.400 €, actualitzable 
anualment. Posteriorment, en acord de la Junta de Govern Local de data 8 de novembre 
de 2013 es va prorrogar per dos anys més, essent l’últim import de cànon aprovat de 
9.145,08 €/any, en acord de la Junta de Govern Local de data 13 de juliol de 2015.

Atès que aquest contracte finalitza el proper 14 de novembre de 2015, i que el nou 
contracte es troba en fase de preparació i aprovació de plecs, amb previsió d’inici el mes 
de febrer de 2016, procedeix ordenar la continuació amb la prestació del servei per part 
de l’actual empresa adjudicatària, tal i com s’estableix en la clàusula 6 del PCAP. En 
concret, aquesta clàusula fixa que, en cas d’extinció normal del contracte com és la que 
ara ens ocupa, l’adjudicatari haurà de continuar prestant el servei fins que un altre es 
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faci càrrec de la seva prestació, per un termini màxim de 3 mesos des de la data de 
l’extinció.

La secretària general de l'Ajuntament ha emès en data 5 de novembre de 2015 informe 
favorable al respecte, que forma part de l'expedient.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda el 
següent: 
 
PRIMER. Ordenar la continuació en la prestació del servei de gestió dels bars de les 
instal·lacions esportives municipals, a l’empresa Charrúa, SCP, amb CIF J-63893416, per 
un termini màxim de 3 mesos, a comptar del 15 de novembre de 2015, en les mateixes 
condicions i import de cànon que el contracte actualment vigent. L’inici de la prestació 
del nou contracte actualment en fase de preparació i aprovació de plecs comportarà el 
cessament automàtic de la continuació del servei que ara s’ordena.
 
SEGON. Determinar que a la finalització de la continuïtat de la prestació del servei 
s’aprovarà l’import de cànon a ingressar per part de l’empresa Charrúa, SCP, que serà 
proporcional al temps transcorregut.
 
TERCER. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària, pel seu coneixement i 
als efectes que corresponguin. 

ÀREA DE FINANCES

3. Aprovació modificació Ordenança Fiscal núm. 26 reguladora del preu públic 
per a la prestació del servei d’Escola Esportiva Municipal.

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), estableix als seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 
2016, segons el detall contingut en la memòria elaborada per l’Alcaldia el 3 de novembre 
de 2015, que forma part de l’expedient, i en concret la relativa a la modificació del preu 
públic per a la prestació del servei d’Escola Esportiva Municipal.

L’article 47 del TRLRHL determina que l’establiment o la modificació dels preus públics 
correspondrà al Ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació 
en la Junta de Govern Local, delegació que en el cas de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat es va efectuar per acord del Ple municipal, de 30 de juny de 2015.

Per tot l’exposat, a la vista de l’esmentada Memòria de l’Alcaldia, de la proposta 
efectuada i dels informes emesos per l’interventor i per la tresorera accidental de la 
Corporació, de data 3 de novembre de 2015, a proposta de la regidoria de Finances, la 
Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal número 26 en el sentit que 
s’indica:
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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 26. Ordenança específica reguladora del preu 
públic per la prestació del servei d’Escola Esportiva Municipal.

Article 4t.- Punt 3.-

S’equipara les famílies monoparentals a les famílies nombroses pel que fa a la bonificació 
del 15% establerta per als membres de famílies nombroses empadronats a Corbera.

Article 4t.- Quantia i beneficis fiscals 

3.- Qualsevol membre de família nombrosa empadronat a Corbera podrà gaudir d’una 
bonificació del 15% sobre el cost total de les tarifes. Per a poder gaudir d’aquesta 
bonificació caldrà presentar la sol·licitud de reducció de quotes i adjuntar el títol de 
família nombrosa i/o monoparental o carnet familiar acreditatiu expedit per la 
Generalitat de Catalunya.

SEGON. Publicar aquest acord en el tauler d’edictes de la Corporació i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona als efectes escaients. 

ÀREA DE SALUT PÚBLICA

4. Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera i l'entitat 
Sociedad para la Conservación de la Naturaleza y del Animal (NACS-Friends of 
Nature).

En data 14 de maig de 2015, NACS -Friends of Nature, Sociedad para la Conservación de 
la Naturaleza y del Animal amb NIF G64392848 (R/E 2015/3778) ha presentat una 
sol·licitud per a obtenir una subvenció destinada a contribuir a les despeses 
corresponents a l'esterilització de gats del carrer pel projecte "Per una gestió de les 
colònies de gats".

Vista la voluntat d'ambdues parts de seguir un any més amb aquesta col·laboració, per 
tal que a Corbera es segueixi duent a terme el projecte de control i esterilització de les 
colònies de gats existents al municipi.

Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l'Alcaldia en Decret 1092/2015, de 15 de juny.

Per tot l'exposat, la Regidoria de Salut Pública proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords,

PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat 
i l'entitat Sociedad para la Conservació de la Naturaleza y del Animal, NACS Friends of 



Nature, a realitzar durant l'any 2015.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import màxim de 1.000,00.-€  amb 
càrrec a l'aplicació 24.311.22699 del present  pressupost municipal.

TERCER. Facultar l'alcaldessa per a la signatura de l'esmentat conveni, per duplicat.

QUART. Notificar l'acord adoptat a l'entitat.

ÀREA DE CULTURA

5. Aprovació atorgament aportació econòmica suplementària subvenció i minuta 
addenda conveni regulador amb la Penya del Corb 2015. 

La Junta de Govern Local, en sessió de 20 de juliol de 2015, va aprovar la minuta del 
Conveni regulador de la subvenció directa contemplada al pressupost municipal, per 
import de 13.000 €, a atorgar al grup de diables “Penya del Corb” per a la realització de 
les diferents activitats a realitzar amb motiu de les festes majors del gener i del juliol. 

El conveni, signat el mateix 20 de juliol de 2015, va ser modificat per Decret 1465/2015, 
en la part relativa a la quantitat de la bestreta a abonar per part de l’Ajuntament, 
passant a ser del 80% ateses les obligacions econòmiques a assumir per l’entitat.

Les queixes presentades per alguns veïns com a conseqüència del soroll que provoquen 
els assajos de l’entitat dins el nucli urbà han motivat el seu trasllat, havent de llogar un 
espai i incrementat les despeses de l’entitat.

Atès que l’Ajuntament està interessat en el manteniment d’aquesta activitat, ha 
considerat convenient augmentar la subvenció directa consignada al pressupost 
municipal en una quantia suplementària de 3.900 €, que es destinaran al finançament del 
local d’assaig de l’entitat així com a les despeses de tramitació de lloguer del local.

A tal efecte el Ple municipal, en sessió de 6 d’octubre de 2015, ha aprovat l’expedient 
corresponent a la modificació de crèdits núm. 21/2015 el qual ha estat aprovat 
definitivament en data 30 d’octubre de 2015.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda 
el següent: 

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una aportació econòmica suplementària de la subvenció 
per concessió directa a l'entitat Penya del Corb, per a sufragar les despeses que se’n 
derivin del lloguer del nou local d’assaig de l’entitat.

SEGON. Aprovar la minuta de l’addenda al conveni regulador signat el 20 de juliol de 
2015 entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i el grup de diables “Penya del Corb”, 
per al foment de les tradicions, amb les actuacions en espectacles amb foc i partipació en 
actes populars de la actuació.
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat la Penya del Corb amb NIF: G-
61050506, per import de 3.900 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària  33.334.48904 
del vigent pressupost municipal. El pagament d’aquesta quantitat es realitzarà de forma 
mensual, per import de 650 €, fins a un total màxim de sis pagaments, condicionada a la 
presentació dels rebuts del lloguer per part de l’entitat.

QUART. Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients.

6. Aprovació atorgament subvenció i minuta conveni regulador amb el Centre 
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat 2015.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari la realització d’estudis i 
projectes culturals, científics i de reflexió de la realitat comarcal del Baix Llobregat i el 
seu finançament, per la qual cosa contempla en el pressupost general per a l’exercici 
2015 l’atorgament d’un ajut directe a les entitats que contribueixen a vertebrar la 
comarca a nivell cultural, a promoure la cohesió territorial i a difondre els valors històrics, 
socials, culturals i naturals del Baix Llobregat.

Aquestes entitats han de tenir les tasques de desenvolupament cultural, científic i de 
reflexió sobre la realitat comarcal i per objectius, impulsar la recerca en l’àmbit social 
sobre el coneixement de la comarca i els seus pobles i divulgar-ne els resultats, vetllar 
per la defensa del territori, del patrimoni, de la identitat i la història del Baix Llobregat i 
recuperar la memòria democràtica de la comarca. Han d’impulsar l’aprofundiment en el 
coneixement històric i actual de la realitat comarcal, per ajudar a formular respostes de 
conjunt dels fenòmens estudiats. Afavorir la descoberta de l’entorn, fomentant la creació 
de xarxes socioculturals amb una perspectiva integradora i global del treball comunitari. 
Elaborar eines de suport per a institucions i entitats, per a investigadors/res, 
estudiosos/ses, i pels mestres i professorat de la comarca. I per assolir aquest objectius 
promouen l'establiment de convenis de col•laboració amb els ajuntaments de la comarca.

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa les 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. 
Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en que l’objecte, 
la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma expressa en 
l’estat de despeses del pressupost.

Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor del Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, per import de 750,00 €, per a la realització d’estudis i 
projectes culturals, científics i de reflexió de la realitat comarcal del Baix Llobregat.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per canalitzar 
les subvencions previstes nominativament en el pressupostos dels ens locals. Així 
mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases reguladores 
de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

La Secretària de l’Ajuntament ha emès informe de data 26 d’octubre de 2015 que queda 
incorporat a l’expedient.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda 
el següent:   



PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa al Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, per import de 750 €, destinada a finançar la programació 
d’aquesta entitat, corresponent a les activitats que s’han desenvolupat a l’any 2015.

SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a l’expedient a 
formalitzar amb el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, per a la realització 
d’estudis i projectes culturals, científics i de reflexió de la realitat comarcal del Baix 
Llobregat.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa al Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, amb NIF: G-08890659, per import de 750 €, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 33.334.48902 del vigent pressupost municipal.

QUART. Procedir al pagament d'una bestreta del 50 % de la subvenció concedida d'acord 
amb les condicions establertes a la clàusula tercera de l'esmentat conveni.

CINQUÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

ÀREA D’ESPORTS

7. Adhesió protocol material esportiu de préstec.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 30 de març de 2015 s’ha publicat el 
nou Protocol general de col·laboració amb els ens locals de la província de Barcelona per 
establir les línies generals  i les obligacions que regularan l’esmentat servei de préstec de 
material esportiu i recreatiu d’Esports de la Diputació de Barcelona, aprovat per la Junta 
de govern en sessió ordinària de 12 de març de 2015.

D’altra banda, aquest Ajuntament té la voluntat i desig de continuar gaudint del servei de 
préstec de material esportiu de la Diputació,  amb el qual es dinamitza i s’enforteix 
l’esport local i les activitats derivades, cal per tant,  fer l’adhesió al nou Protocol abans 
que s’exhaureixi la vigència de l’anterior el 31 de desembre de 2015, i  als efectes de 
considerar-nos efectivament adherits.
Per tot això,

A proposta de la regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar i formalitzar l’adhesió al protocol annexat, amb la Diputació de 
Barcelona, per a disposar del servei de préstec de material esportiu i recreatiu del Servei 
d’Esports de la Diputació de Barcelona, assumint la totalitat de les seves clàusules.

SEGON. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona, Gerència del Servei 
d’Esports, per als seus coneixements i efectes.

TERCER. Facultar a la Sra. Alcaldessa per la formalització de la documentació necessària 
per a la seva efectivitat. 

A continuació, la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre del dia, per 
raó d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.
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PROPOSTES URGENTS

ÀREA D’ESPORTS

URGÈNCIA I. Aprovació inicial del projecte de reparació i consolidació estructural 
del Pavelló municipal d'esports 

A finals del 2013, arran de la detecció d’alteracions estructurals a l’edificació del pavelló 
esportiu municipal, situat al C/Josep Tarradellas, núm. 2, es va sol·licitar la col·laboració 
tècnica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) mitjançant la realització d’una 
diagnosi de les anomalies, l’anàlisi de les possibles causes i les mesures d’actuació i 
intervenció recomanades.

Resultat de l’anàlisi, en data 30 de maig de 2014 el Dr. Arquitecte R. B. (LOPD) va 
emetre l’Informe tècnic de diagnosi de les patologies existents i propostes d’intervenció a 
realitzar en el Pavelló Poliesportiu de Corbera de Llobregat, en el que s’expliquen les 
lesions i les patologies, amb una interpretació del seu origen i comportament. En concret, 
els problemes es deriven d’un comportament resistent inadequat de la seva base i es 
concentren en els nivells denominats com a semisoterrani i soterrani (amb estructura de 
formigó armat).

El 5 d’octubre de 2015 el Cap de Projectes i Obres IV de l’AMB presenta a a l’Ajuntament 
el Projecte d’execució de reparació i consolidació estructural del Pavelló Municipal 
d’Esports, amb un pressupost de 587.934,12 € (IVA no inclòs).

El projecte estableix les operacions de consolidació que es consideren necessàries en 
l’àmbit de la integritat i salubritat constructiva de la seguretat estructural.

Els serveis tècnics i jurídics municipals han emès informe, que resten incorporats a 
l’expedient.

Atès que el projecte no està previst al Pressupost municipal, la competència per a la seva 
aprovació correspon al Ple de l’Ajuntament. No obstant això, en sessió extraordinària de 
30 de juny de 2015 es va acordar la seva delegació en favor de la Junta de Govern Local, 
previ dictamen de la Comissió Assessora.

No obstant, atès l’objecte del projecte i la necessitat d’iniciar el més aviat possible la 
tramitació per a la seva aprovació, i atès que la propera sessió de la Comissió Assessora 
ordinària està prevista per al mes de gener, aquesta Regidoria considera necessari la 
inclusió d’aquesta proposta en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local per la 
via d’urgència en els termes de l’article 123.2 ROFRJ.

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



PRIMER.  Aprovar inicialment el Projecte d’execució de reparació i consolidació 
estructural del Pavelló Municipal d’Esports, de Corbera de Llobregat, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 587.934,12 € (IVA no 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 de la Casa Consistorial, als efectes d’al·legacions i 
reclamacions sobre el projecte.

TERCER. Donar compte a la Comissió Assessora en la propera sessió ordinària que se 
celebri als efectes previstos a l’article 126.2 ROFRJ.

QUART. Notificar aquest acord a l’AMB.

8. 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.

Vist i Plau
La secretària L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez Montserrat Febrero i Piera


