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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 18 d’abril 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 10 D’ABRIL DE 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:14 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 pel secretari 
acctal., Fernando Rivas 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 que resulten aprovats 
per unanimitat:

1.Aprovació acta sessió anterior.

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

ENSENYAMENT

2. Aprovació del Conveni amb les AMPA pel monitoratge auxiliar de transport 
escolar, curs 2016-2017.

El tècnic d'Ensenyament ha emès un informe en relació a l'aprovació del Conveni de 
suport al transport escolar, consistent en el monitoratge, per al curs 2016-2017, entre 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i les AMPA de les escoles Puig d'Agulles i El Corb. 

Un cop redactat el text del Conveni de col·laboració per al servei complementari de 
suport al transport escolar a Corbera de Llobregat, consistent en el monitoratge per al 
curs 2016-2017 [...], elaborat per l’Ajuntament i consensuat amb les diferents parts 
que l’assumeixen, això és, les Associacions de Mares i Pares de les Escoles Puig 
d’Agulles i El Corb.

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

Codi Segur de Validació 1dcb6271fa5c4bb2a94be23a57dd9be4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Ensenyament, la Junta 
de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració per a la gestió del servei 
complementari de suport al transport escolar a Corbera de Llobregat, consistent en el 
monitoratge per al curs 2016-2017, el text del qual s’adjunta a l’expedient.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de la partida pressupostària 
31.326.48902 del vigent pressupost municipal, a favor dels beneficiaris següents:

APA El Mirador 5.471,58 € (cinc mil quatre-cents setanta-un euros amb cinquanta-vuit 
cèntims) NIF: G61887766.

AMPA Fòrum de mares i pares de Corbera 2.714,41 € (dos mil set-cents catorze euros 
amb quaranta-un cèntims) NIF: G63544159.

TERCER.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o, si és el seu cas, qui la substitueixi, 
per tal que pugui materialitzar la signatura del conveni abans esmentat.

QUART.- Notificar el present acord a les esmentades Associacions perquè en tinguin 
coneixement i als efectes oportuns, tot instant-les a la seva signatura.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

3. Aprovació del Conveni Cordibaix, per fomentar la realització d'activitats 
d'acció social 2017.

En data 16 de febrer de 2017 la Federació de Persones amb Discapacitat del Baix 
Llobregat (CORDIBAIX) ha presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les 
activitats que desenvolupa. Aporta, també, programa suport i assessorament integral 
2017, 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 el treball que 
realitza aquesta entitat en el nostre municipi, per la qual cosa considera convenient 
per a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una 
subvenció directa que permeti a la Federació disposar tant de les instal·lacions com 
dels mitjans necessaris per a la realització d’activitats d’acció social, com servei de 
suport i assessorament integral a entitats, fundacions, centres, etc., serveis de suport 
i assessorament integral a persones amb discapacitat, així com els seus familiars i 
dinamització d’entitats de la comarca (potenciar el teixit associatiu).

A tal efecte, està prevista una consignació nominativa en el Pressupost general 2017 
per a l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat.

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

Codi Segur de Validació 1dcb6271fa5c4bb2a94be23a57dd9be4001
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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 CORDIBAIX 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 delegada de l’Àrea Benestar Social i Gent 
Gran, la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a CORDIBAIX 
(NIF G58650961), per import de 620 € destinada a finançar la realització d’activitats 
d’acció social al municipi, durant l’any 2017

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i CORDIBAIX, 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’entitat CORDIBAIX, amb NIF G  
58650961, per import de 620 € amb càrrec a l’aplicació 30.231.48901  del vigent 
pressupost municipal.

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

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

CULTURA

4. Acceptació de fons de prestació Catàleg de serveis 2017 per les activitats 
culturals de les festes majors, subvenció Diputació codi 17/Y/233039.

S’ha rebut la notificació de l’acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
de data 23 de febrer de 2017, (ref. registre 51/17), en el que s’aprova la concessió 
del fons de prestació i l’atorgament d’un ajut econòmic, en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per a dur a terme 
l’actuació “Activitats culturals de les festes majors” (Codi 17/Y/233039), amb una 
aportació de la Diputació de 2.675 €.

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

ACORD

ÚNIC. Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona i les condicions 
per a la seva formalització i execució en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
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2016-2019”, referit a l’actuació “Activitats culturals de les festes majors” (Codi 
17/Y/233039) per import de 2.675 €.

El termini d’execució s’estableix en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2017.

El termini de justificació finalitza el 30 d’abril de 2018. 

5. Aprovació del Conveni Colla de Gegants i Grallers activitats 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 2017 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 Colla de 
Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat, per import de 3.200,00 €, per al foment 
de la promoció i difusió de les activitats culturals a Corbera i de la participació i 
l’associacionisme.

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.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a La Colla de 
Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat, per import de 3.200 € destinada a finançar 
la programació d’aquesta entitat, corresponent a les activitats que s’han desenvolupat 
a l’any 2016.

SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat La Colla de Gegants i Grallers de Corbera de 
Llobregat, per al foment de la promoció i difusió de les activitats culturals a Corbera i 
de la participació i l’associacionisme.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat La Colla de Gegants i Grallers de 
Corbera de Llobregat, amb NIF: G-61397063, per import de 3.200 €, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 33.334.48905 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.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

6. Aprovació conveni programa Treball i Formació 2016.

 Vista l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, publicada al DOGC núm. 7243 de 9 
de novembre de 2016, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions per la realització del Programa Treball i Formació 2016.

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 
251/2016, de 24 de novembre, va aprovar la sol·licitud de subvenció pel Programa 
Treball i Formació, en la seva convocatòria 2016, promogut pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya.  

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 
282/2016, de 16 de desembre, va acceptar la subvenció de referència.

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per tal de regular la col·laboració amb 
els ajuntaments participants i fixar les obligacions de les diferents parts, ha de 
subscriure un conveni de col·laboració amb cadascun dels ajuntaments, on també 
s'establiran les despeses que contempla el projecte que no són subvencionables pel 
Servei d'Ocupació de Catalunya, i que assumiran cadascun dels ajuntaments 
participants. 

Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa Treball i Formació 2016. 

D'acord amb les clàusules sisena i setena l'ajuntament de Corbera de Llobregat haurà 
d'abonar al Consell Comarcal un import total de 4.016,00€ en concepte 
d’indemnització de finalització del contracte de les persones contractades, més els 
costos derivats de la formació de prevenció de riscos laborals, revisions mèdiques, 
visites tècniques de coordinació de la prevenció de riscos laborals i despeses de gestió 
del Consell Comarcal. 

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Desenvolupament 
Econòmic, la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS
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PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa Treball i 
Formació 2016.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 4.016,00€ al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat amb CIF P5800011H en concepte d'indemnització de finalització de contracte 
de les 4 persones més els costos derivats de la formació de prevenció de riscos 
laborals, revisions mèdiques, visites tècniques de coordinació de la prevenció de riscos 
laborals i despeses de gestió del Consell Comarcal en relació al Programa Treball i 
Formació 2016 ) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 22.241.46500 del vigent 
pressupost municipal.

TERCER. Notificar el present acord d’aprovació al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per a la signatura de conveni.

7. Aprovació bases i convocatòria concurs públic per  a l'atorgament 
d'autoritzacions de venda no sedentària en el mercat setmanal.

El 18.10.12 es va publicar al Butlletí oficial de la província de Barcelona el Reglament 
del mercat de venda no sedentària a Corbera de Llobregat.

Per acord de la Junta de Govern Local, de 17.05.2013, es van aprovar les primeres 
bases específiques per a l'atorgament, en règim de concurrència competitiva, de les 
corresponents autoritzacions. S'han resolt cinc convocatòries de concurs públic i en 
l’actualitat hi ha un total de 7 autoritzacions vigents. 

A la convocatòria anterior es va analitzar el contingut de les bases per posar de forma 
expressa la seva vigència anual i introduir la possibilitat d’adjudicació directa de les 
parades que quedessin vacants durant aquest període de forma temporal i fins a la 
següent convocatòria pública. Les bases es van publicar al BOPB núm. 02201605114, 
d’11 d’abril de 2016.

Considerant que el nombre màxim de parades, d'acord amb la tipologia dels productes 
un cop aprovades les noves bases serà de 35, i que hi ha més persones interessades 
en ocupar una parada del mercat de venda no sedentària de Corbera, de manera 
definitiva, es fa necessari obrir un nou procés d'adjudicació de parades vacants.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Desenvolupament 
Econòmic, la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Aprovar les bases específiques per a l’atorgament de les autoritzacions de 
venda no sedentària en el mercat de Corbera de Llobregat, les quals s'incorporen a 
l'expedient, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i al Perfil del contractant.

SEGON. Procedir, a partir del 12 d’abril del 2017, moment en què finalitza la vigència 
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de les anteriors bases, a l’obertura de concurs públic en règim de concurrència 
competitiva per a l’atorgament de les autoritzacions. El termini de presentació de les 
proposicions és de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació 
de l’anunci en el BOPB.

TERCER. Designar els membres que composaran la Comissió qualificadora que 
examinarà i valorarà les sol·licituds:

Presidenta: Alcaldessa o regidor/a en qui delegui.
Vocals:       Regidor de Desenvolupament Econòmic
                 Tècnica Auxiliar de Gestió de Comerç
Secretària:  Secretària de l’Ajuntament o persona en qui delegui.

QUART. Donar publicitat de les bases i de la convocatòria mitjançant publicació en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, en el perfil del contractant i en el lloc web de 
l’Ajuntament.

CINQUÈ. Notificar el present acord a tots els interessats per al seu coneixement.

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 10:35 
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 secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

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

Codi Segur de Validació 1dcb6271fa5c4bb2a94be23a57dd9be4001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

01
/0

6/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=1dcb6271fa5c4bb2a94be23a57dd9be4001

		2017-06-01T11:54:13+0200
	SERVEIS ADMINISTRACIO ELECTRONICA




