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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 9 DE MAIG DE 2016.

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 DE FINANCES

2. Modificació preus públics per la prestació dels serveis de l'Escola Municipal de 
Música. 

L’objecte d’aquest expedient és la modificació dels preus públics de l’Escola Municipal de 
Música “Lluís Soler i Ametller” pel curs 2016/2017 per introduir nous beneficis fiscals:

  Una bonificació del 20% que es concedirà a l’alumnat que sigui membre de família 
nombrosa o monoparental.

 Una reducció del 50% sobre el cost de les tarifes XVI a XX que s’aplicarà a l’alumnat 
que, a més, cursi un mòdul dels compresos en les tarifes III a VIII. 

 S’afegeix com a requisit per poder beneficiar-se de la bonificació per manca de recursos 
econòmics, l’informe previ i favorable dels serveis socials municipals i s’elimina de l’annex 
l’obligatorietat d’aportar el certificat de convivència.  

 Se suprimeix el requisit de l’empadronament per a poder accedir a les bonificacions.



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 dels informes emesos pel tècnic d’ensenyament el 21 d’abril i 
per la cap de Secció d’afers tributaris i tresorera acctal. el 25 d’abril, a proposta de la 
regidoria de Finances i previ dictamen de la Comissió Assessora, la Junta de Govern Local 
acorda el següent: 

PRIMER.- Aprovar la modificació dels beneficis fiscals dels preus públics per la prestació 
dels serveis de l’Escola Municipal de Música Lluís Soler i Ametller continguts en l’article 5 i 
en l’annex de l’ordenança número 28 en el sentit que s’indica:

“Article 5è. Beneficis fiscals.

S’estableixen les següents bonificacions: 

1. Premis Escola Municipal de Música:

- Qui guanyi el premi “Lluís Soler i Ametller” gaudirà d’una bonificació del 100% del preu 
públic per la prestació dels serveis de l’Escola Municipal de Música corresponent al següent 
curs escolar.

- Qui guanyi els premis “Clau de Sol” i “Clau de Fa” gaudirà d’una bonificació del 50% del 
preu públic per la prestació dels serveis de l’Escola Municipal de Música corresponent al 
següent curs escolar.

2. En el supòsit que hi hagi més d’un membre d’una mateixa unitat familiar matriculat a 
l’escola, s’aplicarà d’ofici una bonificació del 20% sobre el cost total de les tarifes. 

3. L’alumnat amb manca de recursos econòmics pot sol·licitar una bonificació del 50% 
sobre el cost total de les tarifes sempre que es compleixin les condicions establertes a 
l’annex i amb l’informe favorable dels Serveis Socials de l’Ajuntament.  Aquesta 
bonificació es concedirà prèvia sol·licitud de la persona interessada i produirà efectes a 
partir del període impositiu següent al de la presentació de la sol·licitud. 

4. L’alumnat que sigui membre de família nombrosa o monoparental podrà gaudir 
d’una bonificació del 20% sobre el cost total de les tarifes. Per a gaudir d’aquesta 
bonificació caldrà presentar la sol·licitud de reducció de quotes i adjuntar el títol 
o carnet de família nombrosa o monoparental expedit per la Generalitat de 
Catalunya. 

5. L’alumnat matriculat a l’escola de música per cursar un mòdul dels compresos 
a les tarifes III a VIII que ampliï la matrícula per cursar un mòdul dels compresos 
en les tarifes XVI a XX, gaudirà d’una bonificació del 50% sobre el cost de les 
tarifes corresponents a la pràctica individual d’instrument.
 



La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

6. Les bonificacions regulades en aquest article són incompatibles. En cas de 
concurrència s’aplicarà exclusivament la que resulti més beneficiosa per 
l’alumnat. (...)

ANNEX

Condicions per optar a la bonificació del 50% per manca de recursos econòmics.
 
1.- Generals:

- Seguir estudis a l’Escola Municipal de Música Lluís Soler i Ametller
- Que la renda familiar no superi les quantitats que s’especifiquen al punt 2.
- No haver suspès cap assignatura, com tampoc no tenir qualificacions de no presentat al 
final del curs anterior. Aquesta condició no regeix per alumnes nous.
- Informe favorable per part dels serveis socials municipals. 

(...)
3.- Els alumnes que reuneixin les condicions establertes als punts 1 i 2 esmentats han 
d’indicar-ho a la matriculació i han d’aportar la següent documentació:

a) Sol·licitud de reducció de quotes
b) Fotocòpia del DNI / NIF de qui fa la sol·licitud i de tots els membres de la unitat familiar.
c) Declaració de renda completa de l’últim any, de tots els membres de la unitat familiar. 
d) Documentació acreditativa de la situació laboral i dels ingressos de cadascun dels 
membres de la unitat familiar que, segons el cas, serà la següent: (...)

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

3. Incoació del contracte de servei per a la realització dels serveis preventius.

L’Ajuntament ha de realitzar els serveis preventius a les persones que assisteixin amb gran 
afluència de públic als actes que s’organitzen des de l’Ajuntament o bé en aquells en què 
hi col·labora, així com en els que poden representar un perill per a la salut de les mateixes, 
a fi i efecte de garantir-ne una assistència de primers auxilis i evacuació adequats en cas 
de ser-ne necessari. 

Actualment aquest servei està adjudicat a una empresa especialitzada que finalitzarà la 
seva relació contractual amb l’Ajuntament el proper 14 de juny. 

Atès que és necessari continuar prestant aquest servei i que l’Ajuntament no disposa dels 
mitjans personals i materials per a portar-lo a terme, cal iniciar un nou procés de 
contractació amb una empresa especialitzada.

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats 
favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament en data 3 de maig de 2016, 
quedant incorporats a l’expedient. 



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

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del servei per a la realització dels serveis 
preventius en els actes organitzats per l’Ajuntament o bé en aquells en què hi col·labora, 
mitjançant el procediment negociat sense publicitat i la tramitació d’urgència, i aprovar el 
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques que, 
juntament amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, 
regularan aquesta contractació. L’import de licitació màxim s’estableix en //24.793,39.-// 
€, 21% d’IVA exclòs, pels dos (2) anys de durada inicial del contracte, establint com a data 
d’inici prevista del mateix el 15 de juny de 2016.

SEGON. Convidar a les empreses que es diran per a què presentin, si escau, les 
proposicions econòmiques per prendre part en el procediment negociat convocat, tot 
comunicant-los que disposen de vuit dies (8) naturals comptats a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació d’invitació a la licitació, per correu electrònic, per a presentar les 
proposicions i documentació complementària adient:

 Creu Roja Espanyola
o CIF Q-2866001G
o Email: serveispreventius.bllc@creuroja.org

 Doctor On Call, SL
o CIF B-65350126
o Email: info@docserviciosmedicos.com

 La Pau, SCCL
o CIF F-08828493
o Email: aguerrero@gruplapau.net

TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual per import total màxim del contracte 
de //30.000,00.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida 
pressupostària 24.312.22706 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit que 
es consigni pels pressupostos dels anys 2017 i 2018, amb el següent desglòs:

Exercici 2016 ..............................   9.000,00 €
Exercici 2017 .............................. 15.000,00 €
Exercici 2018 ..............................   6.000,00 €

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin d’aquesta 
licitació.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL i GENT GRAN

4. Aprovació conveni Cordibaix 2016.

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 CORDIBAIX (NIF 
G58650961), per import de 620 € destinada a finançar la realització d’activitats d’acció 
social al municipi, durant l’any 2016

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.

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA i MOBILITAT

5. Aprovació conveni de col·laboració entre L'Ajuntament de Corbera de Llobregat 
i Iluro Box Services S.L.

En  data 18 de març de 2015 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va subscriure un 
conveni de col·laboració amb MotoBox Parking per a l’ubicació d’aparcaments segurs per a 
motociletes, en el municipi,  amb una durada d’un any. Aquest conveni ho ha estat objecte 
de pròrroga. 

Aquesta Tinència d’Alcaldia considera d’interès establir un nou conveni de col·laboració 
amb l’empresa Iluro Box Service, S.L., empresa que assumeix les instal·laciones 
realitzades per MotoBox Parking en aquesta  localitat, relatiu al sistema funcional per 
l’aparcament ordenat i segur de motocicletes en el municipi, que inclou la instal·lació de 
panells publicitaris no lluminosos (2 per aparcament). 

La Secretària general ha emès informe favorable, el 28  d’abril de 2016, que resta 
incorporat a l’expedient.

Per això, a proposta de la Tinència d’alcaldia de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, la Junta 
de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i Iluro Box Services, S.L.,  per a la ubicació d’aparcaments segurs per a 
motocicletes, que queda incorporat a l’expedient.

SEGON. Facultar l’Alcaldia per a la signatura del conveni així com de tots aquells 
documents que esdevinguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.

TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa ILURO BOX SERVICES, S.L.



6. Aprovació conveni marc i convenis de col·laboració amb el Servei Català de 
Trànsit. 

Amb l’objecte d’actualitzar les línies de cooperació en l’actuació amb el Servei Català de 
Trànsit, i pel desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat 
viària i d’altres relacionades que es puguin anar definint o que siguin d’interès per les parts,  
per una participació millor i més efectiva en el disseny, execució i evolució de les polítiques 
de seguretat viària, la  Tinència d’alcaldia que subscriu proposa aprovar els convenis i 
annexos necessaris en matèria de seguretat viària, següents:

1) El Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat en matèria de seguretat viària
2) Annex3 del Conveni en matèria de controls de velocitat amb aportació d’aparell 
cinemòmetre
3) Annex 4 del Conveni en matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre
4) Annex 5 del Conveni en matèria de controls d’estupefaents amb aportació de kits de 
detecció de substàncies estupefaents i material de suport
5) Es mantenen vigents els Convenis en matèria d’educació viària amb aportació d’una 
unitat mòbil de trànsit formalitzat el 2 d’abril de 2002 i el de redacció d’un Pla local de 
Seguretat viària signat el 12 de desembre de 2013
6) Queden sense efecte els subscrits en dates 29/11/2011 i 11/03/2002, en matèries de  
controls de velocitat i  d’alcoholèmia, respectivament.

La Secretària general ha emès informe favorable, el 28  d’abril de 2016, que resta 
incorporat a l’expedient.

Per això, a proposta de la tinència d’alcaldia de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, la Junta 
de Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en matèria de Seguretat Viària.

SEGON. Aprovar el Conveni específic, Annex 3 al conveni marc, referit a la col·laboració 
en matèria de controls de velocitat amb aportació d’aparell cinemòmetre a l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat.

TERCER. Aprovar el Conveni específic, Annex 4 al conveni marc, referit a la col·laboració 
en matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre a l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat.

QUART. Aprovar el Conveni específic, Annex 5 al conveni marc, referit a la col·laboració 
en matèria de controls d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies 
estupefaents i material de suport amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

CINQUÈ. El Conveni específic en matèria d’educació viària amb aportació d’una unitat 
mòbil de trànsit formalitzat el 2 d’abril de 2002 i el Conveni específic de redacció d’un Pla 
local de Seguretat viària signat el 12 de desembre de 2013 queden integrats com annexos 
al present conveni.
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SISÈ. Queden sense efecte els Convenis subscrits en dates 29/11/2011 i 11/03/2002, en 
matèries de  controls de velocitat i  d’alcoholèmia, respectivament.

SETÈ. Facultar l’Alcaldia per a la signatura dels convenis així com de tots aquells 
documents que esdevinguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.

VUITÈ. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit.”

7. 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 10:30 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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