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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 26 D'OCTUBRE DE 2015

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:00 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, 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. Modificació pel curs 2015-2016 del contracte de servei per a la gestió i 
execució de les activitats esportives municipals

Per Decret d’Alcaldia núm. 1661/2014, de 26 d’agost, es va adjudicar el contracte de 
servei d’activitats esportives municipals a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL amb CIF B-
62538228, essent formalitzat en data 15 de setembre de 2014, per import total de 
//123.270,30.-// €, 21% d’iva exclòs, pels 3 anys de durada inicial del contracte, això és 
//41.090,10.-// €/any, IVA exclòs, amb data d’inici d’efectes 1 de setembre de 2014.

En data 25 de setembre de 2015, el tècnic municipal ha emès informe, que s’incorpora a 
l’expedient, en relació a la necessitat de modificar puntualment aquest contracte per al 
curs acadèmic 2015-2016, en haver-se ampliat el número d’hores a realitzar per part de 
l’empresa adjudicatària, degut a l’augment d’inscripcions de les persones usuàries de les 
activitats esportives municipals. En concret, aquest major número d’hores a realitzar 
suposa un increment de l’import anual del contracte de //3.716,00.-// €, 21% d’IVA 
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exclòs, fixant l’import del mateix en un total de //44.804,30.-// €/any, 21% d’IVA exclòs. 
Aquest augment suposa un increment del 0,092% respecte de l’import adjudicat. En 
l’informe tècnic consta el resum de les hores a realitzar per a cada activitat segons el 
següent quadre:

“(..)

ACTIVITATS PREU/HORA Hores/setm Hores/temporad
a

TOTAL

Taekwondo 24,87 € 10 400 9.948,00 €

Posa’t en forma 21,29 € 6 240 5.109,60 €

Body-building 34,01 € 2 80 2.720,80 €

Dansa Tour 21,29 € 4 160 3.406,40 €

Tai-txí 34,01 € 4 160 5.441,60 €

Ioga 34,01 € 2 80 2.720,80 €

Pilates 34,01 € 4 160 5.441,60 €

Gimn.Gent Gran 21,29 € 3 120 2.554,80 €

35 1400 37.343,60 €

DIR.TÈCNICA 24,87 € 5 200 4.974,00 €

CLOENDA JUNY 19,02 € 30 570,60 €

CAMINADES 21,29 € 90 1.916,10 €

IMPORT ANUAL s/iva 44.804,30 €

(..)”

L’empresa adjudicatària ha presentat en data 25 de setembre de 2015 l’acceptació de la 
modificació proposada en l’informe tècnic, que s’incorpora a l’expedient.

En la clàusula 11.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador del 
contracte, es preveu la modificació del mateix per raons d’interès públic segons el previst 
a l’article 107 del TRLCSP. Aquesta modificació troba el seu encaix en l’article 107.1.c del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP), referida a les modificacions motivades per força 
major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els termes 
inicialment definits.

Atesa la seva naturalesa no es tractaria, en cap cas, d’una modificació substancial tal 
com ve determinada en l’article 107.3 TRLCSP, ja que no altera les condicions essencials 
de la licitació i adjudicació, i no supera el 10% de l’import d’adjudicació.

La Secretaria general ha emès informe favorable en data 1 d’octubre de 2015 que 
s’incorpora a l’expedient.
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Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de l’Àrea d’Esports, la Junta de Govern Local 
acorda el següent:  

PRIMER. Aprovar la modificació puntual pel curs acadèmic 2015-2016 del contracte del 
servei d’activitats esportives municipals adjudicat a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL 
amb CIF B-62538228, en els termes de l’informe a dalt transcrit, establint l’import anual 
en //44.804,30.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb efectes 1 de setembre de 2015.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa plurianual que inclou l’IVA per import de 
//4.494,18.-// € que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària 
34.341.22706 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que es consigni al 
pressupost de l’exercici 2016, en les quanties següents:

Exercici 2015 .......................... 1.797,67 €
Exercici 2016 .......................... 2.696,51 €

TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i 
efectes.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

3. Conveni col·laboració CORDIBAIX 2015

En data 27 de maig de 2015 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, 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 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 2015 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 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 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 CORDIBAIX (NIF 
G58650961), per import de 620 € destinada a finançar la realització d’activitats d’acció 
social al municipi, durant l’any 2015

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.

4. Conveni col·laboració FAREM 2015.

En data 13 de maig de 2015 l’Associació de persones amb discapacitats intel·lectuals o 
físiques de Vallirana, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló i Cervelló (FAREM) 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 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 l’Associació disposar tant de les instal·lacions com dels mitjans 
necessaris per a la realització d’activitats d’acció social, com grups de suport, xerrades, 
matí d’esbarjo, la tarda de gresca, excursions culturals i de convivència , visites culturals, 
aprenentatge i aplicació del coneixement de noves tecnologies i inclusió social 
(informàtica), integració socioesportiva (grup de petanca), l’aula de música, integració 
laboral, projecte llar-residència i habitatge tutelat.

A tal efecte, està prevista una consignació nominativa en el Pressupost general 2015 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 FAREM 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: 
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PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a FAREM (NIF 
G63726202), per import de 620 € destinada a finançar la realització d’activitats d’acció 
social al municipi, durant l’any 2015

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat i FAREM, 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 FAREM, amb NIF G  G63726202, per 
import de 620 € amb càrrec a l’aplicació 30.231.48900  del vigent pressupost municipal.

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

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

5. Pròrroga conveni EAIA-IV 2015

Rebuda amb data 09/10/2015 i registre d’entrada núm. 2015/7223 la pròrroga al 
conveni de col·laboració regulador del finançament de l'Equip d'Atenció a la Infància i 
Adolescència (EAIA-IV) del Baix Llobregat, corresponent a l'any 2015, en virtut de la 
qual, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat la subscriu simultàniament amb els 
Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató,  Esparreguera, Martorell, Molins de 
Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, Sant Andreu de la 
Barca i Sant Esteve Sesrovires, que constitueixen l’àmbit territorial d’actuació de l’Equip 
d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV) del Baix Llobregat.

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

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració regulador del finançament de 
l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA-IV) del Baix Llobregat, segons el text 
que resta incorporat a l'expedient.

SEGON.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat amb NIF P5800011H, per un import de 685,83 euros (sis-
cents vuitanta-cinc euros amb vuitanta tres cèntims d'euro), d’acord amb l’apartat 1a de 
l’article 10 de l’Ordenança General de Subvencions, destinada a finançar l'Equip d'Atenció 
a la Infància i Adolescència (EAIA IV).

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa al Consell Comarcal del Baix Llobregat de 
685,83.-€ amb càrrec a la  partida 30.231.46500 del vigent pressupost municipal.

QUART.- Notificar el present acord d’aprovació de l’annex de la Pròrroga del Conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’equip d’Atenció a la Infància i Adolescència 
(EAIA IV) del Baix Llobregat per a l’any 2015 al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

6. 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 11:20hores, 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


