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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2015

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

- 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.

ALCALDIA

2. Reajustament anualitats del contracte de subministrament de vehicle a BBVA 
Autorenting SA. 

El 21 de setembre de 2015 la Junta de Govern Local va acordar adjudicar, dins de l’Acord 
Marc aprovat pe Consorci Català pel desenvolupament, el contracte de subministrament, 
en la modalitat d’arrendament operatiu, d’un vehicle per l’àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Atès que la data efectiva de lliurament del vehicle va ser el 17 de novembre de 2015 en 
comptes de l’1 de desembre que es va fixar com a data de previsió, cal modificar les 
anualitats.

Atès que la Junta de Govern Local va ser l’òrgan que va aprovar aquestes despeses, ha de 
ser el mateix òrgan qui aprovi les modificacions.

A proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local acorda el següent:

PRIMER. Modificar l’acord segon de l’adjudicació del contracte de subministrament en la 
modalitat d’arrendament operatiu, d’un vehicle l’empresa BBVA Autorenting SA amb CIF 



adoptat per la Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2015 en el sentit de 
reajustar els imports disposats per a cada anualitat que figuren en l’esmentat acord, 
relatius a la despesa, de caràcter plurianual, d’aquest contracte. Els imports que inclouen 
l’IVA s’han d’ajustar em els termes següents:

- Exercici 2015 ..........................      578,07€
- Exercici 2016 ..........................   4.729,56 €
- Exercici 2017 ..........................   4.729,56 €
- Exercici 2018 ..........................   4.729,56 €
- Exercici 2019 ..........................   4.151.49 €

SEGON. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i 
efectes.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL i GENT GRAN

3. Aprovació conveni de col·laboració amb l'Associació del Casal de la Gent Gran 
les Magnòlies.

En data 28 de maig de 2015 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.

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 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.

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



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

 

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 
2014.

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.

ÀREA D’ENSENYAMENT 

4. Aprovació dl conveni amb la Fundació La Xarxa per la gestió del cicle de teatre 
“L’escola va de bolo”, curs 2015-2016.

El tècnic d'Ensenyament d'aquest Ajuntament, ha emès, en data 27 de novembre de 2015, 
l'Informe relatiu a l'aprovació d'un conveni regulador de la relació que s'estableix entre la 
Fundació Xarxa d'Espectacles Infantil i Juvenil de Catalunya i l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat en quant a la programació del cicle d'espectacles teatrals "L'Escola va de Bolo", 
per al curs 2015-2016.

La Fundació Xarxa ha presentat el document de previsió de pressupost del programa de 
teatre adreçat als escolars de Corbera de Llobregat, l'Escola va de Bolo, per al curs 2015-
2016. En aquest pressupost estableix que l'Ajuntament haurà d'abonar a La Xarxa un total 
4.545,17 €. D'aquests, 3.701,60 € seran subvencionables per part de la Diputació de 
Barcelona fins a un màxim del 50%, derivats del dèficit del programa. L'import restant 
correspon als conceptes no subvencionables per la Diputació, 380,07 € per "difusió" i 
463,50 € per "SGAE".

L'Ajuntament ha de sol·licitar subvenció a la Diputació de Barcelona per a fer front al dèficit 
del programa teatral.

A l'article 17 de les "Bases per a la concessió de subvencions en règim  de concurrència 
competitiva per a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars en 
els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al 
Teatre, per curs escolar 2015-2016", publicades al Butlletí Oficial de la Provínca de 
Barcelona de 7 d'octubre de 2015, hi consta que els ajuntaments que gestionin el programa 
teatral mitjançant una entitat externalitzada, cal que estableixin una relació jurídica amb 
la corresponent entitat, que en el cas de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat ja va 
esdevenir un Conveni amb l'entitat Fundació Xarxa per al curs 2013-2014 i següent.

Vist el redactat del Conveni per a la regulació de la relació que s'estableix entre La Fundació 
Xarxa d'Espectacles Infantil i Juvenil de Catalunya i l'Ajuntament de Corbera de Llobregat 



per tal de gestionar la programació escolar d'arts escèniques "L'Escola va de Bolo", per al 
municipi de Corbera de Llobregat, a realitzar durant el curs escolar 2015-2016.

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

PRIMER.- Aprovar el Conveni  per a la regulació de la relació que s'estableix entre La 
Fundació Xarxa d'Espectacles Infantil i Juvenil de Catalunya i l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat per tal de gestionar la programació escolar d'arts escèniques "L'Escola va de 
Bolo", per al municipi de Corbera de Llobregat, a realitzar durant el curs escolar 2015-
2016.

SEGON.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura de l'esmentat conveni, per triplicat.

TERCER.- Autoritzar la despesa per al dèficit previst del programa d'espectacles teatrals 
"L'Escola va de Bolo", per al curs 2015-2016, per un import de 3.701,60.-€ i per les 
despeses en concepte de "Difusió" per un import de 380,07.-€, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 31.323.22699, i la despesa en concepte d'SGAE, per import de 463,50.-€, 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 31.323.22799, subordinades al crèdit que es 
consigni en el pressupost municipal per l'exercici 2016.

QUART.- Comunicar a la Fundació Xarxa d'Espectacles Infantil i Juvenil de Catalunya 
l'aprovació del Conveni per tal que en signin els tres exemplars.

CINQUÈ.- Trametre exemplar del Conveni ja signat per ambdues parts a la Diputació de 
Barcelona.

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. 

PROPOSTES URGENTS
ALCALDIA

URGÈNCIA I. Declaració institucional de suport a la creació de la prestació 
<<garantia +55>>, proposta impulsada per la UGT de Catalunya   

Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població 
activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una 
activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat 
per a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de 
treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les 
de protecció per desocupació.

Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a 
caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga 
durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de 
protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a 
efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el 
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.
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Ja  que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per 
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la 
intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors 
de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-
hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del 
subsidi de majors de 55 anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima 
de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la 
protecció per desocupació en els majors de 55 anys.

També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha 
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem 
que s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i  fins i tot de 
més de 45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema 
de protecció o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures 
pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de 
cotització.

Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles 
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant 
les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les 
trajectòries laborals personals i possibilitats individuals.

Constatem  que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu 
de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida 
activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també 
afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en 
desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà 
durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima 
per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització 
que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls 
aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions.

Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més 
de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, 
o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa 
i l’exclusió social

Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important 
que   es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribució al sistema de la Seguretat 
Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.

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

PRIMER.- Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada 
<<Garantia +55>> i que significa:

1.- Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin 
en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la 
prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que 
contempla:



a) una  prestació econòmica igual al SMI vigent

b) el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la 
mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció 
d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort 
i supervivència i jubilació.

2.- Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta 
Social Europea.

3.- Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal 
simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració 
de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les 
prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes 
(salarials o no). 

4.- Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, 
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar 
l’ocupabilitat d’aquestes persones.

5.- Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de 
formació amb continguts reals.

SEGON.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i a la UGT de Catalunya.

5. 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 11:25 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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