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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 24 d’octubre de 2022 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 17 d'octubre de 2022.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:50 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 acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents:

-    Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

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.

CULTURA

2. Aprovació del conveni amb l’ l'Associació del Patrimoni Històric i dels Amics 
del Monument de La Creu Nova de l’any 2022.

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 2022, l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a 
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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 al Pressupost vigent del 2022, figura a la 
partida 33.334.48910, una a favor de l’entitat Associació del Patrimoni Històric i Amics 
del Monument Creu Nova, per import de 3.500€, per al foment de la promoció i difusió 
de les activitats culturals a Corbera que s’efectuïn durant l’any 2021, per la participació 
i l’associacionisme, així com pel manteniment de la jardineria de la zona on es troba 
ubicat el Monument de La Creu Nova i que s’hauran d’acreditar abans del 31 de 
desembre de 2022.

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.

L’Associació del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova amb CIF: 
G60615325, per SOL_ENTRA_2022_4038, d’1 d’abril i SOL_ENTRA_2022_5853, d’11 
de maig, ha presentat la sol·licitud de subvenció de 3.500,00€,  consignada 
nominativament al pressupost per a l’exercici 2022, així com documentació de la 
justificació corresponent per les activitats desenvolupades durant l’any 2021. 

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Cultura proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació 
del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova per a l’exercici 2022,  per tal 
de fomentar la realització de les activitats culturals a Corbera que s’efectuïn durant 
l’any 2021, per la participació i l’associacionisme, així com pel manteniment de la 
jardineria de la zona on es troba ubicat el Monument de La Creu Nova.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l’Associació del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova amb CIF: 
G60615325, per import de 3.500,00€ destinada al finançament de les activitats 
culturals realitzades per aquesta entitat durant l’any 2021, per la participació i 
l’associacionisme, així com pel manteniment de la jardineria de la zona on es troba 
ubicat el Monument de La Creu Nova.
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació del Patrimoni Històric i 
Amics del Monument Creu Nova amb CIF: G60615325, per import de 3.500,00€, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48910 del vigent pressupost municipal.

QUART. Un cop subscrit el conveni regulador entre ambdues parts, es procedirà a 
l’aprovació de la justificació per les activitats realitzades durant l’any 2021, segons la 
documentació aportada, i es procedirà al pagament d’acord amb la clàusula tercera 
del conveni regulador.

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa o persona qui delegui, per signar aquest conveni.

SISÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients. 
   

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

3. Aprovació del conveni amb la Federació de persones amb discapacitat del 
Baix Llobregat (Cordibaix) per l'any 2022.

En data 20 de juliol de 2022 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 
2022, 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 de 
2022 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.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Benestar social i gent gran proposa a la 
Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

ACORDS
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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 2022.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i CORDIBAIX per a l’any 2022, 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 G58650961, 
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.
   

ALCALDIA

4. Incorporació normativa Pla especial de modificació usos equipaments 
públics EP-B u EP-C.

La Junta de Govern local el 25 d’abril de 2022 va aprovar inicialment, i el 13 de juny 
provisionalment, el Pla Especial de modificació usos equipaments públics EP-B i EP-C 
del Pla parcial sector 5a unitat d'ampliació del nucli urbà de Corbera de Llobregat, en 
base al document redactat pels Serveis tècnics municipals. 

En dates 14 de juny es va sol·licitar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit 
metropolità de Barcelona l'aprovació definitiva del pla especial. I a finals d’agost es 
van traslladar documents complementaris que responien a les esmenes requerides.

A l’apartat A.4 de la Memòria del Pla especial exposa que les condicions d’ordenació i 
edificació es mantenen les determinades, amb caràcter general, a l’article 56 punt 3, 
de les Ordenances reguladores del Pla Parcial, excepte que determina i justifica la 
modificació de l’ocupació màxima sobre parcel·la per a l’equipament esportiu, que 
s’incrementa del 3 % al 10%.

Els tècnics de la CTU han comunicat la necessitat d’incorporar formalment aquesta 
modificació de l’ordenança del Pla parcial com a normativa pròpia del Pla especial, que 
per error no es va incorporar inicialment.

Per tot l’exposat, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords 
següents:

PRIMER. Incorporar la normativa del Pla especial de modificació usos equipaments 
públics EP-B i EP-C del Pla parcial sector 5a unitat d'ampliació del nucli urbà de Corbera 
de Llobregat, que modifica únicament un paràmetre de l’article 56, apartat 3, en 
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concret l’ocupació màxima sobre parcel·la dels equipaments esportius, fixant-la en el 
10 %. L’article 56.3 queda de la següent manera:

Art. 56: Sistema d’equipaments comunitaris.

(...)

3. CONDICIONS DE VOLUM

Tipus d’ordenació: D’edificació aïllada.

Edificabilitat:
Edificabilitat màxima sobre parcel·la:

 Equipament docent: 0,60 m2t/m2s
 Equipament esportiu: 0,10 m2t/m2s
 Equipament socio-cultural: 1,50 m2t/m2s

Ocupació màxima sobre parcel·la:
 Equipament docent: 50 %
 Equipament esportiu: 10 %
 Equipament sociocultural: 50 %

(...).

SEGON. Comunicar l’acord a la Comissió territorial d’urbanisme de l’àmbit metropolità 
de Barcelona mitjançant certificat de la secretària i traslladar la normativa urbanística 
del pla especial en format pdf i editable.
   

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 10:00 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.»

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

La secretària acctal., Marta Puig Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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