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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 6 DE JUNY DE 2016.

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, i assistits per la secretària 
general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa

- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa

- Carme Benito Gómez, regidora

- Jordi Anducas i Planas, regidor

Excussada: Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa

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 DE VIA PÚBLICA I HABITATGE

2. Aprovació memòria valorada obres instal·lació de paviment provisional a un 
tram de l'Av. Can Montmany.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat té la voluntat de realitzar les obres necessàries per 
a la instal·lació d’un paviment provisional en el tram de l’Avinguda de Can Montmany entre 
la Gran Via de Fontpineda i el carrer Tretze de Santa Maria de l’Avall, així com la delimitació 
d’un pas amb seguretat per als nombrosos vianants que utilitzen actualment aquesta via.

A tal efecte, s’ha redactat per part dels serveis tècnics municipals, en data abril de 2016, 
el document tècnic “Memòria valorada per a la instal·lació d’un paviment provisional al 
tram de l’Avinguda de Can Montmany entre la Gran Via de Fontpineda i el carrer 13 de 
Santa Maria de l’Avall”, on s’estableix la metodologia dels treballs i la seva durada, que es 
preveu en un termini de deu (10) dies, amb un pressupost d’execució de 62.105,00 € (21% 
d’IVA exclòs).

Per tot l’exposat, a proposta de la Tinència d’alcaldia de l’Àrea de Via Pública i Habitatge, 
la Junta de Govern Local acorda el següent: 



ÚNIC. Aprovar el document tècnic “Memòria valorada per a la instal·lació d’un paviment 
provisional al tram de l’Avinguda de Can Montmany entre la Gran Via de Fontpineda i el 
carrer 13 de Santa Maria de l’Avall”, amb un termini d’execució de deu (10) diez i amb un 
pressupost màxim de 62.105,00 € (21% d’IVA exclòs).

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS i GENT GRAN

3. Donar compte dissolució Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat.

S’ha fet arribar a aquesta administració una comunicació en la que s’adjunta un certificat 
de la Secretaria del Consell comarcal del Baix Llobregat mitjançant el qual es certifica que 
el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat queda dissolt 
definitivament amb efectes del dia 1 de maig de 2016 i s’informa que el Patronat serà 
subrogat íntegrament pel Consell Comarcal del Baix Llobregat.

D’altra banda, l’únic conveni encara vigent formalitzat amb el Patronat és el de la gestió 
mancomunada del Servei d’atenció domiciliària per als anys 2013-2017.

Per això, a proposta de la regidoria de Serveis Socials, la Junta de Govern Local acorda el 
següent: 

PRIMER. Donar-nos per assabentats de la dissolució de l’organisme autònom local 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat amb efectes 1 de maig de 
2016 i de la subrogació en les seves obligacions i deures pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.

SEGON. Comunicar-ho al Servei d’Intervenció de l’Ajuntament per tal que pugui modificar 
els documents comptables a favor del Consell Comarcal. 

TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR

4. Acceptació cessió d'ús d'un equip HP.

Dins la campanya d’AJUNTAMENT IMPULSA anomenada “Prova 1 any la nova tecnologia 
HP Page Wide”, CONTROL GROUP cedeix gratuïtament l’ús d’un equip HP OfficeJet Pro 
X451dw, amb l’objectiu de donar a conèixer i provar aquesta tecnologia.

La campanya inclou a més de la cessió per un any l’equip esmentat, la seva instal·lació i 
els consumibles que inclogui l’equip.

L’acceptació de la participació en la campanya no suposa cap contraprestació econòmica 
ni cap obligació de compra a CONTROL GROUP de consumibles un cop esgotats els que 
inclou l’equip, però si el compromís de que els emprats sempre seran els originals del 
fabricant, i en cap cas seran reomplerts o remanufacturats.

El termini de l’any iniciarà en el moment del lliurament i instal·lació del equip i un cop 
signat l’albarà que consta en l’expedient.
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Al llarg de la campanya, CONTROL GROUP podrà contactar amb l’Ajuntament de Corbera 
per valorar l’experiència i un cop transcorregut el termini, acordar la recollida de l’equip. 

En aplicació de l’art. 31 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, la competència correspon a l’Alcaldia. No obstant, 
segons el Decret d’Alcaldia 1092/2015, publicat en el BOP el 3 de juliol de 2015 sobre la 
determinació d’àrees i delegacions de competències i tinentes d’alcaldessa i/o regidors i 
regidores, aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern Local.

Per tot lo exposat, a proposta de la regidoria de Règim Interior, la Junta de Govern Local 
acorda el següent: 

PRIMER. Acceptar la cessió d’ús d’un equip HP OfficeJet Pro X451dw que inclou els primers 
consumibles amb la finalitat de provar la nova tecnologia “HP Page Wide”, per part de 
CONTROL GROUP, pel termini d’1 any de forma gratuïta.

SEGON. Facultar l’alcaldessa o en la persona que la substitueixi la signatura del document 
de cessió.

ÀREA D’ENSENYAMENT

5. Resolució de la convocatòria de subvencions per les AMPA per al curs 2014-
2015.

El 24 de maig de 2016 la Comissió d'Avaluació emet, en relació amb la convocatòria 
aprovada per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de febrer de 2016, 
l'acta per la qual es fa la concessió de subvencions a les entitats vinculades als centres 
educatius, per al curs 2014-2015.

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

PRIMER.- Resoldre la referida convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts econòmics 
a les entitats que es relacionen a continuació:

ENSENYAMENT

CURS 2014-2015 IMPORT/€
2016.31.326.48900 APA Corbera Escola Jaume Balmes 2.601,03.-€

2016.31.326.48900 APA El Mirador Escola Puig d'Agulles 3.380,81.-€

2016.31.326.48900 AMPA Fòrum mares i pares Escola El Corb 3.502,74.-€

2016.31.326.48900 AMPA Cau de la Guineu Escola Cau de la Guineu 3.694,87.-€

2016.31.326.48900 AMPA Petit Corb Esc. Bre. Púb. El Petit Corb 1.293,21.-€

2016.31.326.48901 APA Can Baiona INS Corbera de Llobregat 2.750,00.-€

2016.31.326.48901 AMPA Can Margarit INS Can Margarit 2.750,00.-€



TOTAL 19.972,66.-€

SEGON.- Per a l'efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les que 
s'han concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari mitjançant instància a 
aquest Ajuntament, d'acord amb allò establert a l'article 11 de les Bases reguladores de la 
convocatòria.

TERCER.- Establir el termini per a la justificació de la subvenció, que s'iniciarà l'endemà 
de la recepció de l'acord de concessió i finalitzarà un mes després. La justificació s'ha de 
fer d'acord amb l'article 13 de les esmentades Bases.

QUART.- Disposar la despesa per import total de 19.972,66.-€, desglossats en 14.472,66.-
€ amb càrrec a la partida núm. 2016.31.326.48900, i 5.500,00.-€ amb càrrec a la partida 
núm. 2016.31.326.48901, de l'estat de despeses del vigent pressupost municipal.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a les entitats a dalt esmentades per al seu 
coneixement i efectes.

ÀREA D’ESPORTS

6. Aprovació concessió subvencions entitats àmbit esportiu any 2015.

Vista l'acta de la Comissió d'Avaluació del 18 de maig de 2016, respecte de la convocatòria 
aprovada per Junta de Govern Local en sessió de data 22 de febrer de 2016 i pel que fa a 
la concessió de subvencions destinades a aquelles entitats esportives que duguin a terme 
actuacions d'interès públic i social dins el terme municipal, que complementin la 
competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals 
del municipi dins l'àmbit de l'esport.

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

PRIMER. Resoldre la referida convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts econòmics a 
les entitats relacionades a continuació:

ESPORTIVES ANY 2015:

Club Futbol Corbera G64085368:  9.269,00€
Club Bàsquet Corbera G60921020:  7.646,92€
Club Hoquei Corbera G58232539: 5.354,38€
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 5.885,80€
Societat Atlètica Corbera G60694890: 6.132,98€
Moto Club Corbera G59564112: 3.268,97€
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.441,95€

TOTAL: 44.000,00 €

SEGON. Per a l'efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions amb les 
que s'han concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari.
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TERCER. Una vegada efectuada l’activitat, s’haurà de justificar la despesa amb la 
presentació en el Registre General de l’Ajuntament dels requisits que a continuació es 
detallen:
 
a) S’haurà de justificar la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost.

b) S’haurà de presentar memòria de l’activitat.

c) S’hauran d'aportar els originals de les factures, minutes i demés justificants de les 
despeses efectuades pel beneficiari com a mínim fins l’import de la subvenció rebuda, i 
que hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable 
i els justificants de pagament que consistiran en rebuts  domiciliats o emesos pel proveïdor 
segellats i  signats i/o transferències bancàries on s'identifiqui l'import, el nom del 
beneficiari de la transferència i el concepte del pagament. Quan les activitats hagin estat 
finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà 
d’acreditar-se en la justificació l'import, procedència i aplicació d'aquests fons a les 
activitats subvencionades.

d) El Servei gestor haurà d’estampillar en els documents aportats pel beneficiari, el segell 
creat a l’efecte, de manera que quedi constància de l’import subvencionat, i emetrà un 
informe de conformitat de la justificació presentada previ al pagament. Les factures 
originals i els comprovants de pagament seran retornats pel mateix servei gestor un cop 
revisats.

e) Exemplars de totes les edicions, les publicacions i la propaganda o la publicitat de 
l'activitat subvencionada, i també del seu resultat, si aquest consisteix en treballs gràfics, 
de redacció o àudio-visuals. S'haurà de fer constar la frase “amb el suport de l'Ajuntament 
de Corbera de Llobregat” juntament amb l'anagrama facilitat per l'Ajuntament.

f) El termini per a justificar la despesa finalitzarà el 30 de juny de 2016.

QUART. Disposar la despesa per import de 44.000,00 € amb càrrec a la partida 
34.341.48900 de l'estat de despeses del vigent pressupost municipal, desglossat de la 
següent manera:

Club Futbol Corbera G64085368:  9.269,00€
Club Bàsquet Corbera G60921020:  7.646,92€
Club Hoquei Corbera G58232539: 5.354,38€
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 5.885,80€
Societat Atlètica Corbera G60694890: 6.132,98€
Moto Club Corbera G59564112: 3.268,97€
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.441,95€

TOTAL: 44.000,00 €

CINQUÈ. Notificar als interessat als efectes oportuns.



ÀREA DE CULTURA

7. Aprovació addenda conveni amb la societat coral diadema corberenca per a la 
fixació del calendari d’activitats 2016. 

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, 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 de Cultura, la Junta de Govern Local acorda el 
següent: 

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 2016, segons el detall que consta a l’expedient. 

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS i GENT GRAN

8. Aprovació conveni de Casal de la Gent Gran Les Magnòlies 2016.

En data 20 d’abril de 2016 l’Associació del Casal de la Gent Gran les Magnòlies ha presentat 
una sol·licitud de subvenció per finançar les activitats que desenvolupa. Aporta, també, 
una memòria de l’entitat, pressupost, declaracions responsables i acreditacions d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries.

D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, reconeix i valora l’experiència en la 
gestió i la participació de l’Associació,  per la qual cosa es considera convenient per a 
l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una subvenció 
directa que permeti a l’Associació disposar tant de les instal·lacions com dels mitjans 
necessaris per a la realització d’activitats que apleguin la diversitat d’interessos del 
col·lectiu de la gent gran, permeti la creació d’espais relacionals, d’intercanvi, solidaritat i 
ajuda mútua i que potencií tant la programació d’activitats en el sí de l’equipament com 
fora.
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A tal efecte, està prevista una consignació nominativa en el Pressupost general 2016 per 
a l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat.

D’acord amb la clàusula 10a de l’Ordenança general de subvencions, que estableix que la 
concessió directa normalment es formalitzarà en un conveni, s’ha redactat el corresponent 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació del Casal de la Gent Gran les 
Magnòlies per tal de fomentar la realització de les activitats d’acció social i en regula les 
condicions.

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, a proposta de la regidoria de Benestar Social i Gent Gran, la Junta de 
Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació del 
Casal de la Gent Gran les Magnòlies (NIF G61105771), per import de 5.950,00 € destinada 
a finançar la realització d’activitats d’acció social al municipi desenvolupades durant l’any 
2015.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat i l’Associació del Casal de la Gent Gran les Magnòlies, per fomentar 
la realització d’activitats d’acció social, segons el text que queda incorporat a l’expedient.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’Associació del Casal de la Gent Gran les 
Magnòlies, amb NIF G61105771, per import de 5.950,00 € amb càrrec a l’aplicació 
30.231.48902  del vigent pressupost municipal.

QUART. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.

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. 

URGÈNCIA I. Aprovació atorgament subvenció i minuta conveni regulador amb la 
Penya del Corb 2016. 

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment i la promoció 
d’activitats culturals adreçades als seus habitants, per la qual cosa contempla en el 
pressupost general per a l’exercici 2016 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a entitats 
culturals del municipi, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (LGS).

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 de l’entitat la Penya del 
Corb, per import de 13.000,00 € (tretze mil euros) per al foment de  les tradicions, amb 
les actuacions en espectacles amb foc i participació en actes populars de la actuació.

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 general ha emès informe favorable el 30 de maig de 2016.

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 a l'entitat Penya del 
Corb, destinada a finançar les activitats i les despeses generals de l’entitat generades 
durant l’any 2016. 

SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a l’expedient a 
formalitzar amb l’entitat la Penya del Corb, per al foment de  les tradicions, amb les 
actuacions en espectacles amb foc i participació en actes populars de la actuació.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat la Penya del Corb amb NIF: G-
61050506, per import de 13.000 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48904 
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 aquest acord als interessats als efectes escaients.

9. 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
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