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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 15 de juliol de 2019 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 8 DE JULIOL DE 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 11:00 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 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
- Xavier Miquel i Pons, 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.

SEGURETAT CIUTADANA, MOBILITAT, RECURSOS HUMANS I OCUPACIÓ 

2. Aprovació Conveni Programa Enfeina't 2018

L'Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, publicada al DOGC núm. 7701 de 6 de 
setembre de 2018, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per la realització del programa Enfeina’t i la Resolució TSF/2148/2018, de 12 de 
setembre, va obrir convocatòria de subvencions per l’any 2018 del programa Enfeina’t 
per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció per a persones 
en situació d’atur de llarga durada.  

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 276/2018, d’11 
d’octubre, va aprovar la sol·licitud de subvenció pel Programa Enfeina’t, en la seva 
convocatòria 2018, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 364/2018, de 
21 de desembre, va acceptar la subvenció de referència.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, per tal de regular la col·laboració amb els 
ajuntaments participants i fixar les obligacions de les diferents parts, ha de subscriure 
un conveni de col·laboració amb cadascun dels ajuntaments, on també s'establiran les 
despeses que contempla el projecte que no són subvencionables pel Servei d'Ocupació 
de Catalunya, i que assumiran cadascun dels ajuntaments participants. 

Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa Enfeina’t 2018. 

D'acord amb la clàusula cinquena l'ajuntament de Corbera de Llobregat haurà d'abonar 
al Consell Comarcal un import total de 8.093,73,- € en concepte d’indemnització de 
finalització del contracte de les persones contractades, més els costos derivats de la 
formació de prevenció de riscos laborals, revisions mèdiques, visites tècniques de 
coordinació de la prevenció de riscos laborals, despeses de gestió del Consell 
Comarcal, a més de la diferència del cost laboral de les persones contractades amb la 
subvenció rebuda i la part proporcional del cost de salari corresponents a la tècnica 
d’acompanyament i suport contractada.  

Per tot l’exposat, la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Mobilitat, Recursos Humans i 
Ocupació proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents,

ACORDS

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa Enfeina’t 
2018.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 8.093,73,-€ al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat amb CIF P5800011H en concepte d'indemnització de finalització de contracte 
de les 2 persones més els costos derivats de la formació de prevenció de riscos 
laborals, revisions mèdiques, visites tècniques de coordinació de la prevenció de riscos 
laborals i despeses de gestió del Consell Comarcal,  a més de la diferència del cost 
laboral de les persones contractades amb la subvenció rebuda i la part proporcional 
del cost de salari corresponents a la tècnica d’acompanyament i suport contractada en 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7eeb3a02958741179ce43967993b806a001

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

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

06
/1

1/
20

19
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

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


Núm. Exp. General: [EXP.DATGEN.NUG]
La Pau,5 (08757) Referència: [EXP.DATGEN.REF]
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

relació al Programa Enfeina’t 2018 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
22.241.46501 del vigent pressupost municipal.

TERCER. Notificar el present acord d’aprovació al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per a la signatura de conveni.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

3. Aprovació de l’atorgament d’una subvenció per la campanya “Resposta 
d’emergència als efectes del terratrèmol i tsunami a Indonèsia” 

El passat 28 de setembre un conjunt de terratrèmols va sacsejar la regió de Donggala, 
província de Sulawesi Central, a Indonèsia, amb una magnitud que va arribar a 7,4 
graus, tot generant una situació de devastació. 

Almenys 1.234 persones han mort pels terratrèmols i el posterior tsunami que van 
afectar divendres zones costaneres de l’illa d’indonèsia de Cèlebes, segons un nou 
balanç confirmat per l’Agència Nacional de Gestió de Desastres (BNPB). Els serveis 
d’emergència continuen buscant víctimes i la previsió és que el nombre continuï 
augmentant. 

Quatre dies després, encara no s’ha pogut contactar amb zones remotes, els 
medicaments s’estan esgotant i els equips de socors estan lluitant amb dificultats per 
la manca d’equipament pesat per poder arribar a les víctimes. 

Al Jazeera informa de les accions de rescat per salvar les persones que encara estan 
atrapades sota les runes. Les autoritats, que estan lluitant per fer front al desastre, 
han demanat ajuda internacional. Així, el president, Joko Widodo, ha autoritzat 
l’entrada de l’ajut internacional per fer front al desastre amb respostes coordinades i 
alineades per salvar el màxim de vides. 

Juntament amb el rescat de les víctimes dels primers dies i amb l’atenció de les 
necessitats immediates de supervivència, cal preveure la reconstrucció de les 
infraestructures i dels equipaments bàsics, pal·liar els dèficits per manca d’aigua 
potable i d’aliments bàsics, així com impulsar el futur desenvolupament de la regió. 

El terratrèmol i el tsunami han afectat principalment la zona costanera de l’illa de 
Cèlebes, tot causant la destrucció no únicament d’infraestructures essencials, de 
capacitat administrativa i serveis bàsics, sinó també de mitjans de subsistència 
fonamentals. 

És per això que des del Fons Català, en la línia d’impulsar el treball de recuperació 
amb enfocament territorial, es canalitzarà el suport a la regió a través de les 
organitzacions humanitàries que estan treballant a la zona afectada, mitjançant 
respostes d’acció humanitària i de reconstrucció postemergència destinades a la 
població afectada pel terratrèmol i els tsunamis que han assolat Indonèsia. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Així, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a 
sumar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada. 

Davant d’aquesta catàstrofe, el Fons Català de cooperació ha posat en marxa una 
campanya d’emergència dins la filosofia de reconstrucció postemergent, per tal de 
donar suport als esforços que el propi país ha començat a dur a terme amb 
l’acompanyament de la cooperació internacional.

En aquest sentit, el Fons Català de Cooperació ha fet una crida als ajuntaments i a les 
institucions supramunicipal a sumar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport a 
la població damnificada en el projecte 3258, “Resposta d’emergència i recuperació 
després del terratrèmol i el tsunami a Indonèsia”.

Vista la sol·licitud d’ajut impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a aquest procés de de 
reconstrucció post-emergent en resposta dels efectes del terratrèmol i tsunami a 
Indonèsia, presentada el 06/06/19 amb núm. RE 2019/5944.  

Atès que la disposició 10.1.c) de l’Ordenança general de subvencions estableix que 
aquestes es podran atorgar directament, no essent preceptives ni la concurrència 
competitiva ni la publicitat, en aquells casos que s’atorguin per remeiar situacions 
d’emergència o urgència.

Per tot l’exposat, la regidoria de Solidaritat i Cooperació proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents: 

ACORDS

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament amb NIF G17125832, per import de 
2.500,00€ (dos mil cinc-cents) per portar a terme la campanya “RESPOSTA 
D’EMERGÈNCIA INCLUSICA I RECUPERACIÓ DESPRÉS DEL TERRATRÈMOL I EL 
TSUNAMI A SULAWESI CENTRAL” (projecte 3215).

SEGON. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament per import de 2.500,00€ (dos mil cinc-cents euros), 
amb aplicació a la partida pressupostària 36.231.48901 del pressupost municipal 
vigent.

TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es 
concreten en els punts següents:

 El termini per justificar la despesa finalitzarà l’1 de desembre de 2020.

 Memòria detallada de l’activitat realitzada i pressupost aplicat al projecte. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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 Còpia de les factures, minutes i demés justificants de les despeses efectuades 
per l’entitat beneficiària com a mínim fins a l’import de la subvenció rebuda. 
Aquests hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa 
vigent aplicable i els justificants de pagament que podran consistir en rebuts o 
transferències bancàries, etc. Quan les activitats hagin estat finançades, a més 
de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà 
d’acreditar-se en la justificació l’import, procedència i aplicació d’aquests fons 
a les activitats subvencionades. 

 Totes les declaracions responsables que es realitzin en justificació del 
compliment d’alguna/es de les obligacions anteriors portaran implícita 
l’autorització a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat perquè aquest pugui 
comprovar, d’ofici, les dades en poder d’altres administracions, tret d’aquelles 
que tot i trobar-se en aquest supòsit, es requerirà l’entitat beneficiària perquè 
acrediti pels seus mitjans les dades que resultin afectades. 

 La presentació de la documentació s’haurà d’efectuar per mitjans electrònics a 
través de la seu electrònica de l’Ajuntament (aplicació e_tram), segons model 
normalitzat, que es podrà obtenir a través de la pàgina web de l’Ajuntament 
(www.corberadellobregat.cat)

 Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons 
propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se amb la justificació 
d'import, procedència i aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades, 
o certificació expedida per l'òrgan competent, relativa als mateixos extrems, a 
efectes de complir allò que determina la disposició 16.1.e)

 Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts, però és 
esmenable, l’Ajuntament ho notificarà a la beneficiària i li concedirà un termini 
de 10 dies hàbils perquè no ho esmeni lliurant la documentació que 
correspongui per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament (aplicació e_tram). Actuarà en els mateixos termes per al cas que 
no s’hagi presentat la justificació en el termini establert. 

 La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts, un cop 
transcorregut el termini d’esmenes anterior, podran comportar l’anul·lació total 
o parcial de la subvenció i el reintegrament, si s’escau, de les quantitats 
atorgades en el concepte de bestreta. 

QUART. Concedir una bestreta per import de 2.500,00€ (dos mil cinc-cents euros) 
sense necessitat de constituir cap tipus de garantia.

CINQUÈ.  Condicionar l'eficàcia  dels present acord a l’acceptació de la subvenció i de 
les condicions amb les que s’ha concedit, sense reserves, per part del beneficiari.

SISÈ. Notificar els presents acords a l’entitat beneficiària als efectes escaients.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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FINANCES, CULTURA, COMERÇ I TURISME

4. Aprovació de l’atorgament de la subvenció i minuta conveni regulador amb 
l’Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera activitats 2018

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 2019 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a 
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 figura una a favor de l’entitat Associació 
Pessebre Vivent Amics de Corbera, per import de 12.000,00 €, per al foment de la 
promoció i difusió de les activitats culturals a Corbera i de la participació i 
l’associacionisme. 

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’entitat Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera amb CIF: G-59732610, per 
SOL_ENTRA_2019_5018, de data 16 de maig; SOL_ENTRA_2019_5109 i 5111, de 
data 17 de maig; SOL_ENTRA_2019_5848, de data 4 de juny i 
SOL_ENTRA_2019_5932, de data 5 de juny, va presentar la seva documentació de 
justificació a la subvenció atorgada.

L’Àrea de Cultura emet, en data 6 de juny de 2019, informe de conformitat de la 
justificació presentada i determina que l’import justificat correctament ascendeix a 
12.000€.

Per tot l’exposat, la Regidoria de Finances, Cultura, Comerç i Turisme, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents,

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació 
Pessebre Vivent Amics de Corbera, per tal de fomentar la realització de les activitats 
culturals a Corbera durant l’any 2018.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l’Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, amb CIF: G-59732610, per import de 
12.000€ destinada a finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent a les 
activitats desenvolupades a l’any 2018.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació Pessebre Vivent Amics 
de Corbera, amb NIF: G-59732610, per import de 12.000,00€, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 33.334.48912 del vigent pressupost municipal.

QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació Pessebre 
Vivent Amics de Corbera, amb NIF: G-59732610, per import de 12.000€, destinada a 
finançar les activitats realitzades durant el 2018.

CINQUÈ.  Reconèixer l’obligació de la despesa de la subvenció atorgada a favor  de 
l’entitat Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, amb NIF: G-59732610, per 
import de 12.000€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48912 del vigent 
pressupost municipal, i procedir al seu pagament un cop subscrit el conveni regulador.

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

SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients. 

El regidor Victor González s’absté en la deliberació i votació d’aquest assumpte de 
l’ordre del dia.

FINANCES, CULTURA, COMERÇ I TURISME

5. Donar-se per assabentada l'Aprovació de l'expedient de modificació de 
crèdits 19/2019

Davant la necessitat d’atendre despeses segons peticions efectuades per les diferents 
Àrees de gestió municipal, cal tramitar expedient de modificació de crèdit per 
transferència de crèdit, i d’acord amb el que disposen els articles 8 i 12 de les Bases 
d’Execució del vigent pressupost; els arts. 179 i següents del TRLRHL, i els arts. 40, 
41 i 42  del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.

Per tot l’exposat, la Regidoria de Finances, Cultura, Comerç i Turisme proposa a 
l’Alcaldia,  l’adopció del següent ACORD:

ÚNIC.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 19/2019 mitjançant:
                                                                                                                                                                                                                      

A) Transferència de crèdit entre partides que o bé són de la mateixa àrea de 
despesa o bé afecten a partides de personal segons el detall següent:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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a) TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 

Projecte Aplicació 
pressupostària Descripció C. Actual Alta Baixa C.Final

____________ 33 334 22609 ACTIVITATS CULTURALS/ARTS 
ESCÈNIQUES 5.500,00 43.536,91 0,00 49.036,91

____________ 31 323 21000 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
PATI ESCOLES 10.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00

____________ 31 323 21200 CONSERVACIÓ EDIFICIS 
ESCOLARS 10.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00

____________ 31 323 22706 TRACTAMENTS SANITARIS 
ESCOLES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

____________ 31 320 22799 ESPAI FAMILIAR 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

____________ 24 311 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

____________ 33 3321 21200 CONSERVACIÓ BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 2.500,00 0,00 1.353,85 1.146,15

____________ 33 3321 21301 MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ 3.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00

____________ 33 333 21200 CONSERVACIÓ ANTIC HOTEL 
D'ENTITATS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

____________ 33 333 21201 MANTENIMENT HOTEL 
D'ENTITATS 100,00 0,00 83,06 16,94

____________ 33 333 21300
REPARAC.MANTENIM. I 
CONSERV.MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LAC.I UTILL.

100,00 0,00 100,00 0,00

____________ 33 336 21200 CONSERVACIÓ PATRIMONI 
CULTURAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

____________ 30 337 22697 SETMANA DE LA GENT GRAN 19.800,00 0,00 12.000,00 7.800,00

____________ 30 337 22699 INTERCANVI CASAL GENT GRAN 2.500,00 0,00 2.000,00 500,00

____________ 34 342 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 
INSTAL. ESPORTIVES 14.000,00 0,00 6.000,00 8.000,00

____________ 34 342 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

____________ 00 912 10000 RETRIBUCIONS MEMBRES 
CORPORACIÓ 150.891,67 5.389,78 0,00 156.281,45
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____________ 00 912 16000 SEGURETAT SOCIAL MEMBRES 
CORPORACIÓ 49.115,29 2.649,69 0,00 51.764,98

____________ 00 912 23301 INDEMNITZACIONS MEMBRES 
CORPORACIÓ 107.370,00 14.880,00 0,00 122.250,00

____________ 23 924 22699
DESPESES DIVERSES 
TRANSPARÈNCIA I 
PARTICIPACIÓ

28.630,00 0,00 20.931,37 7.698,63

____________ 13 165 13000 PERSONAL LABORAL SERVEIS 
PÚBLICS ENLLUMENAT PÚBLIC 37.510,02 0,00 1.988,10 35.521,92

 
 TOTAL 459.016,98 66.456,38 66.456,38 459.016,98

ASSUMPTES URGENTS 

Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció 
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat i, en tot cas, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació el punt següent que 
resulta aprovat amb el mateix quòrum.

FINANCES, CULTURA, COMERÇ I TURISME

Urgència I. Aprovació adjudicació d'un contracte privat d'espectacles dins el 
marc d'actes de Festa Major 2019

L’objecte d’aquest contracte és poder oferir diverses activitats artístiques en el marc 
dels actes de Festa Major de Santa Magdalena que tindran lloc el cap de setmana del 
12 al 14 de juliol de 2019, en el pati de l’escola Jaume Balmes.

Per aquest motiu i davant la manca de recursos propis per dur a terme aquestes 
activitats, es fa necessari tramitar el preceptiu expedient de contractació.

La tècnica auxiliar de gestió de l’Àrea de Cultura, ha emès informe justificatiu en data 
31 de maig de 2019 que queda incorporat a l’expedient, on ateses les característiques 
de l’objecte a contractar, proposa l’adjudicació d’aquest contracte en favor de 
l’empresa Nagrantes, SL amb CIF B619944489 (nom comercial ÀMBIT, Programacions 
Artístiques) que té acreditada suficientment la seva capacitat per a contractar amb 
l’administració, per cobrir les necessitats tècniques i econòmiques, i haver presentat 
pressupostos a tal efecte, SOL_ENTRA_2018_12271 i 12272, per un import total de 
25.000,00€ (21% d’IVA exclòs), de data 29 de novembre de 2018.

El resum dels espectacles inclosos en els pressupostos presentats són:
- ZOO 

Durada: de la nit del 12 al 13 de juliol de 2019
Import: 17.600,00€ (21% d’IVA exclòs)

- HOTEL COCHAMBRE + DISCOCHAMBRE 
Durada: de la nit del 13 al 14 de juliol de 2019

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Import: 7.400,00€ (21% d’IVA exclòs)

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 
per la Secretària acctal. d’aquest Ajuntament, informe que queda també incorporat a 
l’expedient.

Amb R/E 7312/2019 de 8 de juliol de 2019, ÀMBIT Programacions Artístiques 
(Nagrantes SL) presenta documentació conforme tenen l’exclusivitat dels drets 
d’exhibició dels següents grups musicals:

- Per la nit del 12 al 13 de juliol, del grup musical ZOO
- Per la nit del 13 al 14 de juliol, del grup musical HOTEL COCHAMBRE 

+DISCOCHAMBRE

Per tot l’exposat, la Regidoria de Finances, Cultura, Comerç i Turisme proposa a la 
Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, d’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del contracte privat d’espectacles pels 
actes de Festa Major de Santa Magdalena 2019 per a la realització dels espectacles 
ZOO i Hotel Cochambre+Discochambre, segons estableixen els articles 116 i 117 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) pel 
procediment negociat sense publicitat amb una única empresa, per haver acreditat els 
drets d’exclusivitat en les actuacions a realitzar els dies 12-13 de Juliol (Zoo) i 13-14 
de juliol (Hotel Cochambre i Discochambre), regulat a l'art. 168.a).2º de la LCSP, amb 
un pressupost màxim de 25.000,00 €, IVA exclòs, (30.250,00€, 21% d'IVA inclòs).

SEGON. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i Plec de condicions 
tècniques que hauran de regular l’esmentada contractació, segons estableix l'article 
122 i 124 de la LCSP.

TERCER. Designar, als efectes de l’establert a l’art. 62.1 de la LCSP, a la tècnica 
auxiliar de gestió de l’Àrea de Cultura, A.G. (LOPD), responsable del contracte, qui 
supervisarà la seva execució, adoptarà les decisions i dictarà les instruccions 
necessàries per tal d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada.

QUART. Adjudicar a l’empresa Nagrantes, SL amb CIF B619944489 el contracte de 
referència, segons estipula l'article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, pel procediment negociat sense publicitat amb una única 
empresa per raons artístiques, regulat a l’art 168.a).2º de la mateixa Llei, per un 
pressupost màxim de 25.000,00 €, IVA exclòs, (30.250,00 €, 21% d'IVA inclòs), 
segons el pressupost que consta a l’expedient.

CINQUÈ. Autoritzar i disposar la despesa per un import total de 30.250,00€ (IVA 
inclòs), amb càrrec de l’aplicació pressupostària 33.338.22609 del pressupost 
municipal vigent, essent necessari utilitzar crèdit per vinculació.
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SISÈ. Formalitzar el contracte mitjançant la signatura d'acceptació per part de 
l’empresa adjudicatària de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més 
tard dels cinc dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de 
l'adjudicació als licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del 
contractista s’acreditarà amb la presentació de la mateixa en la seu electrònica de 
l’Ajuntament.

SETÈ. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta, una 
vegada presentada la corresponent factura a la finalització total de l’objecte del 
contracte, i sigui degudament conformada pels departaments corresponents. En 
aquest sentit, és requisit obligatori per poder atendre la factura, indicar-hi el següent:
 

   CODI CENTRE GESTOR: Codi que identifica qui va fer l'encàrrec i a qui va 
adreçada la factura. 

   NUMERO D'OPERACIÓ COMPTABLE (AD, D) que autoritza la factura.
 
Aquestes dades consten en el document AD o D annex que es farà arribar junt amb la 
notificació del present acord d’adjudicació. En cas que la factura no indiqui  les dades 
obligatòries requerides, serà retornada.

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

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 13:30 
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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