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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 12 de març 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 5 DE MARÇ 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 pel secretari
acctal., Fernando Rivas Martínez hi assisteixen els membres següents:
-

Alfredo Prado García, primer tinent d’alcaldessa
Ramon 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.
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.
ALCALDIA

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004 que, a través d’una iniciativa
legislativa popular, creava 30.000 noves places d’Escola Bressol de titularitat pública.
Aquesta llei tenia la intenció de fer un pas decisiu cap a una oferta pública ajustada a
la demanda real i reforçar la idea que l’educació en la primera infància, entre el
naixement i els 3 anys, és clau per al bon desenvolupament de les persones.
Els articles 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198 de la Llei
d’Educació 12/2009 recullen que l’ensenyament de 0-3 anys és de competència
exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha d’articular mitjançant
convenis amb els ens locals.
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2. Requeriment, a la Generalitat de Catalunya, de l’aportació econòmica en
concepte de la gestió del servei de l’Escola Bressol Municipal El Petit Corb.
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Així mateix, el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va elaborar
el Mapa de 0-3 anys tenint en compte la complexitat i les característiques de cada
municipi i, així mateix, va establir les fórmules de finançament per als ajuntaments
per tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. Això va
permetre incrementar l’oferta a comarques i ciutats de la demarcació de Barcelona
amb molta població infantil entre 0 i 3 anys. Per al municipi de Corbera de Llobregat,
el Mapa de 0 a 3 anys establia un nombre de places de 105.
En aquest sentit, el 19 de novembre de 2010 es va signar un Acord Marc entre la
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana
de Municipis per al finançament de les places públiques de les escoles bressol de
titularitat municipal, establint una aportació de la Generalitat de 1.800 euros per
alumne per al curs 2010-2011. L’acord preveia que el cost de les Escoles Bressol
Municipals es cobriria de manera similar entre famílies, ajuntaments i departament
d’Ensenyament. Segons l’acordat, un terç del cost havia de ser finançat per la
Generalitat, establint-se que la seva aportació seria de 1.800 euros per al curs
2011/12. Aquesta aportació no es va fer realitat i va passar de 1.800 euros a 1.600
euros i, després, a 1.300 euros. Finalment, el 2012 es va fixar la quantitat en 875
euros per plaça.
Els convenis entre el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments es van trencar al curs 2012/13, quan la Generalitat va deixar de complir
amb les previsions pressupostàries de la institució, passant a ser els ajuntaments amb
l’ajut de les famílies els que han vingut suportant el sosteniment del servei d’escola
bressol durant els darrers sis cursos escolars. Avui dia, famílies i ajuntaments costegen
un 83% del cost, mentre que el 17% restant es finança amb l’ajut de la Diputació de
Barcelona. Cal remarcar que aquests recursos de la Diputació ja anaven destinats als
municipis perquè provenien de projectes i programes de suport al món local que s’han
hagut de deixar de fer.

Per tot l’exposat, a proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local acorda els
següents:
ACORDS
PRIMER.- Establir que l’import de l’aportació econòmica del departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat ha deixat de percebre en concepte de gestió del servei de l’Escola Bressol
Municipal “El Petit Corb” ascendeix a un total de 647.400 euros, d’acord amb les places
efectivament ocupades a cadascun dels cursos escolars 2012/13, 2013/14, 2014/15,
2015/16, 2016/17 i 2017/18.
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Darrerament el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó als
ajuntament, tant als que van practicar una actuació judicial individualitzada com els
que van formular la demanda col·lectiva, en el contenciós plantejat contra la
Generalitat de Catalunya pel finançament de les escoles bressol i obliga a la Generalitat
a abonar als ajuntaments les quantitats deixades de percebre per al sosteniment de
les llars d’infants municipals.
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SEGON.- Tot i que el municipi de Corbera de Llobregat no ha plantejat amb anterioritat
cap recurs directe per via judicial al Govern de la Generalitat de Catalunya, consta a
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat que l’import de 647.400 euros és un deute
pendent del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per la gestió
del servei de l’Escola Bressol Municipal “El Petit Corb” corresponent als cursos 2012/13,
2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 i 2017/18.
TERCER.- Requerir al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el
reconeixement i pagament del deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei
de l’Escola Bressol Municipal “El Petit Corb” de Corbera de Llobregat corresponent als
cursos 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 i 2017/18, en base a la
sentència del TSJC.
QUART.- En el cas que aquest requeriment al departament d'Ensenyament de la
Generalitat no sigui resolt en el termini establert per llei, l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat es reserva el dret d’iniciar la reclamació per la via contenciosa.
CINQUÈ.- Assabentar el Ple municipal dels presents acords.
BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN
3. Aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat, l’AFA El Mirador, l’empresa 7 i Tria i l’entitat Corbera
Voluntària, d’aprofitament dels excedents alimentaris del servei de la cuina
de l’Escola Puig Agulles (2018).

19/03/2018 La secretària acctal.

La Junta de Govern Local, en sessió de 3 d’octubre de 2016, va aprovar la minuta del
conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’AFA El Mirador,
l’empresa 7 i Tria i l’entitat Corbera Voluntària en el març del projecte d’aprofitament
dels excedents alimentaris del servei de cuina de l’Escola Puig Agulles amb objectiu
general de reduir el malbaratament alimentari al menjador i donar sortida als
excedents de menús generats a la cuina de l’esmentada escola. Un cop aprovat es va
procedir a la seva signatura.
La durada d’aquest conveni es va fixar en un any, amb efectes a partir de la seva
signatura per les parts i es mantindria la vigència fins l’últim dia del calendari escolar
(excloses les vacances escolars), prorrogable si les parts així ho manifesten fins a un
màxim de 4 anys (finalització del curs 2019-2020).
Atès que l’AFA El Mirador, l’empresa 7 i Tria, l’entitat Corbera Voluntària i l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat han manifestat la intenció de continuar amb la col·laboració
en els termes acordats al conveni inicial, procedeix formalitzar la seva pròrroga.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Benestar Social i Gent
Gran, la Junta de Govern Local acorda els següents:
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PRIMER. Aprovar la pròrroga i la modificació del Conveni de col·laboració signat entre
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’AFA El Mirador, l’empresa 7 i Tria i l’entitat
Corbera Voluntària fins l’últim dia del calendari escolar (excloses les vacances
escolars), prorrogable si les parts així ho manifesten fins a un màxim de 4 anys
(finalització del curs 2019-2020).
SEGON. Autoritzar la despesa d’envasos isotèrmics per 450€ iva i transport inclòs,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30.231.22694 del pressupost municipal vigent,
i de neveres isotèrmiques per 90€ iva i transport inclòs amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 30.231.22694 del pressupost municipal de l’any 2018, pendent
d’aprovació.
TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de l’acord amb la resta d’agents
implicats.
QUART. Notificar l’acord adoptat a l’AFA El Mirador, l’empresa 7 i Tria i l’entitat
Corbera Voluntària.
4. Aprovació del Conveni entre Acosu i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
en relació al finançament del servei de transport adaptat al centre
ocupacional Alba de Molins de Rei (2018).
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari regular mitjançant un
conveni de col·laboració el finançament del cost del servei de transport adaptat adreçat
a persones amb discapacitat que resideixen al nostre municipi i que assisteixen amb
caràcter regular al Centre ocupacional Alba, gestionat per l’Associació Comarcal ProDiscapacitats del Baix Llobregat (ACOSU), per tal d’assegurar l’accés a les prestacions
garantides del sistema de serveis socials de la població que les necessiti.
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Benestar Social i Gent
Gran, la Junta de Govern Local acorda els següents:

PRIMER. Aprovar el Conveni entre Acosu i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en
relació al finançament del transport al centre ocupacional Alba de Molins de Rei per a
l’any 2018 i prorrogable en un any mes, conforme el text el qual s’incorpora a
l’expedient.
SEGON. Notificar el present acord d’aprovació del Conveni entre Acosu i l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat en relació al finançament del transport al centre ocupacional
Alba de Molins de Rei per a l’any 2018 i prorrogable en un any mes.
5. Precs i preguntes.
No se’n formulen.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:20
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretari acctal., certifico.”
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.
La secretaria acctal., Marta Puig i Puig

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

19/03/2018 La secretària acctal.



Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

fbfdea9c5a7648239a9b32312c99ba9e001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

