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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de
juliol de 2020, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a reserva
dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat amb
l'article 206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del Grup Municipal Força Corbera,
i una vegada incorporades les esmenes aprovades, per unanimitat s’acorda el text
següent:
“5. Moció del grup municipal Força Corbera per donar caràcter
d’excepcionalitat a les subvencions municipals 2021 a les entitats del
municipi.

Durant el període d’aturada pel confinament i estat d’alarma, moltes entitats no han
pogut passar a cobrament les quotes habituals però, en canvi, han hagut de continuar
fent front a gran part de les despeses fixes habituals.

Montserrat Febrero i Piera

Així mateix, l’observança de les normes de seguretat per a evitar el contagi del
Covid-19 obligarà a les entitats a adaptar les seves activitats i això suposarà,
en molts casos, reduir la xifra de participants per disminuir l’aforament a les
instal·lacions i, en conseqüència, això repercutirà en el seu nivell d’ingressos.
Així doncs, la situació actual i futura de les entitats del municipi es preveu complicada
en termes de gestió organitzativa i econòmica, podent arribar a posar en crisi la seva
continuïtat.
A més de la promoció i desenvolupament al nostre municipi de les activitats que els
són pròpies, la tasca de les entitats també té un gran valor de cohesió i dinamització
social. Així mateix, les seves juntes estan formades per persones que dediquen el seu
temps i energies en treballar per a la col·lectivitat, treball que en aquests moments
presenta una gran dificultat.
El cessament de l’activitat de qualsevol de les entitats ciutadanes del nostre municipi
suposaria una pèrdua important i deixaria un buit en el teixit associatiu difícilment
reemplaçable i que, tampoc, podria ser assumit directament per l’administració
municipal.
Justament, en reconeixement de la tasca que porten a terme, les entitats reben de
forma regular recursos econòmics públics que les ajuden a sostenir la seva estructura
i a desenvolupar les seves activitats. Entenem que, en aquests moments de dificultat,
aquests recursos esdevenen estratègics per a garantir la continuïtat de les entitats
municipals.
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La situació generada per la pandèmia Covid-19 no només ha afectat l’activitat laboral,
comercial i docent del municipi sinó que també s’han vist afectades totes les entitats
culturals, socials, esportives i educatives, tant pel que fa als actes i activitats que
desenvolupen habitualment, com en els ingressos que reben dels seus associats/des i
usuaris/es.
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat convoca anualment subvencions per a les
entitats educatives, socials, esportives i culturals del municipi. Aquestes subvencions,
un cop sol·licitades i adjudicades, s’han de justificar de forma prèvia al cobrament per
part de les entitats, les quals han de presentar documentació acreditativa de les
despeses realitzades.
Entenent que l’exercici 2020 té un caràcter de clara excepcionalitat i que, en les
condicions establertes, les entitats no podrien percebre la integritat de la subvenció
com ve essent habitual perquè les activitats portades a terme s’han vist afectades per
l’aturada i per l’adopció de les mesures de seguretat, a proposta del Grup Municipal
Força Corbera, i amb la incorporació de les esmenes proposades,
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S’acorda:
Primer. Determinar l’excepcionalitat de la convocatòria de subvencions 2021 per a les
activitats desenvolupades per les entitats durant el 2020, dotant, en el pressupost
municipal 2021, les partides corresponents a les subvencions de concurrència per a
totes les entitats culturals, socials, esportives i educatives amb les mateixes
quantitats del pressupost municipal.
Segon. Procedir a la convocatòria de les subvencions de concurrència competitiva
durant el mes de gener de 2021, o en tot cas, procedint a efectuar una bestreta
de la quantitat màxima possible. Per a la justificació de la subvenció rebuda,
s’acceptaran tot tipus de despeses assumides per l’entitat, tant per la realització
d’activitats com les derivades del funcionament i manteniment ordinari de l’entitat.
Tercer. Adequar, per a l’any 2021, els convenis específics de les entitats
culturals, socials i esportives que reben subvencions mitjançant aquest sistema,
de forma que l’import respongui al cost de les activitats que hagin estat
efectivament realitzades i, en cas que aquestes no s’hagin pogut celebrar, a les
despeses de caire general que l’entitat hagi hagut d’assumir per la seva gestió
habitual.
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i López,
Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader
i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria
Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per unanimitat.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2



Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

176f1f17f64d450d864fe8ea24c7ea5b001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

