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La junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 25 de novembre 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 18 DE NOVEMBRE DE 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:45 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
- 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

Absents i excusats/des: - Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa.

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.

URBANISME

2. Atorgament de la subvenció a l'Associació de veïns de la Soleia per treballs 
de millora de senyalització d’urbanització.

L’11 de novembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat aprova la 
minuta dels convenis de col·laboració per al manteniment de vies públiques i de serveis 
públics a les diferents urbanitzacions del municipi, tenint com objecte establir una 
relació de col·laboració entre l’Ajuntament i les diferents Associacions de Propietaris 
de les urbanitzacions, per a la realització dels treballs de manteniment dels carrers. El 



12 de desembre 2014 es signen els convenis amb les diferents Associacions i 
Comunitats de Propietaris, entre elles l’Associació de Veïns de la Soleia.

La clàusula segona i tercera dels esmentats convenis, estableixen que l’Ajuntament 
aportarà anualment una subvenció destinada a sufragar les despeses que les 
Associacions o juntes hagin assumit l’any anterior com a conseqüència de la realització 
d’obres de manteniment i conservació o la instal·lació o millora de serveis en la 
urbanització. 

Amb posteriorment i a fi que l’Associació de veïns de la Soleia, pugui realitzar els 
treballs de millora dels accessos de la urbanització, aproven als anys  2016, 2017 i 
2018 tres addendes al conveni originari.

El 10 de juny de 2019 la Junta de Govern Local aprova l’atorgament de la subvenció a 
les urbanitzacions amb conveni subscrit, pel manteniment realitzat al llarg del 2018 i 
justificat al 2019, l’Associació de veïns de La Soleia n’ha obtingut, d’acord amb l’import 
justificat, 1.430€

L’11 d’abril de 2019 amb NRE: 2019/3831*3830 l’Associació de Veïns de la Soleia 
presenta escrit on sol·licita la formalització d’una nova addenda per poder fer front a 
les despeses que els hi suposarà la instal·lació de senyalització horitzontal a la 
urbanització. 

El 29 d’abril de 2019 la Junta de Govern Local aprova el text d’una quarta addenda al 
conveni subscrit amb l’Associació de la Soleia, on es concretar que se li atorgarà, un 
cop hagi estat justificat, un import de 4.000€ que ha de servir per a que puguin 
sufragar, en part, la despesa que els originarà la instal·lació d’unes bandes reductores 
i la pintura del paviment.

El 8 de novembre de 2019, l’Associació de veïns de la Soleia, presenta la justificació 
de la despesa que els hi ha originat els treballs acordats a la quarta addenda subscrita 
al 7 de maig de 2019.

L’11 de novembre de 2019 des del departament de via pública s’emet informe es 
confirma que la justificació presentada per l’Associació de Can Margarit I, es correcte 
i suficient.

L’article 22.2a 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.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis  són l’instrument habitual per a 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en els 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.
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Per tot això, la regidoria de l’Àrea de Via Pública proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Atorgar a l’Associació de veïns de la Soleia, la subvenció de 4.000€ objecte 
de la 4 addenda per a la realització dels treballs de millora de les mesures de seguretat 
del transit de la urbanització.

SEGON.-  Autoritzar i disposar a l’Associació de veïns de La Soleia, amb NIF  
G61819900, la subvenció corresponent a la millora de les mesures de seguretat del 
transit de la urbanització al llarg de 2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
10.1532.48013 del pressupost municipal vigent, per a import 4.000€.

TERCER.- Reconèixer l’obligació de la subvenció atorgada de 4.000€ a l’Associació de 
Veïns de la Soleia pels treballs de millora de les mesures de seguretat del transit de la 
urbanització realitzades al llarg de 2019, amb càrrec a  l’aplicació pressupostaria 
10.1532.48013 del pressupost municipal vigent.

QUART.- Notificar-ho als interessats.
   

CULTURA

3. Atorgament de la subvenció a l’Associació de Col·leccionistes de Corbera 
per a l’any 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 
de Col·leccionistes de Corbera de Llobregat, per import de 3.000€, 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 de Col·leccionistes de Corbera de Llobregat amb CIF: G-64375348, 
per SOL_ENTRA_2019_3973, de data 16 d’abril; SOL_ENTRA_2019_4634 i 4635, de 
data 6 de maig i SOL_ENTRA_2019_4858, de data 13 de maig, va presentar la seva 
documentació de justificació a la subvenció atorgada.

L’Àrea de Cultura emet, en data 6 de novembre de 2019, informe de conformitat de 
la justificació presentada i determina que l’import justificat correctament ascendeix a 
3.000€.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Cultura 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 de 
Col·leccionistes de Corbera de Llobregat per tal de fomentar la realització de les 
activitats culturals a Corbera durant l’any 2018.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l'Associació de Col·leccionistes de Corbera de Llobregat amb CIF: G-64375348, per 
import de 3.000€ 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 de Col·leccionistes de 
Corbera de Llobregat amb CIF: G-64375348, per import de 3.000€, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 33.334.48914 del vigent pressupost municipal.

QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació de 
Col·leccionistes de Corbera de Llobregat amb CIF: G-64375348, per import de 3.000€, 
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 de Col·leccionistes de Corbera de Llobregat amb CIF: G-64375348, 
per import de 3.000€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48914 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. 
   



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

 

Propostes 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, en tot cas, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació els punts següents que 
resulta aprovat amb el mateix quòrum.

CULTURA

4. Urgència I. Aprovació conveni i subvenció de la Colla de Gegants i Grallers 
de Corbera.

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 La Colla de 
Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat, per import màxim de 3.500,00€, 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 La Colla de Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat amb CIF: G61397063, 
per SOL_ENTRA_2019_2929, 2931, 3950 i 5569, de dates  20 de març, 16 d’abril i 28 
de maig, respectivament, ha presentat tant la sol·licitud de subvenció, com la 
documentació necessària per tal de justificar-la, ja que les activitats están realitzades 
i es refereixen a l’any 2018. 
L’Àrea de Cultura en referència a la documentació de justificació presentada juntament 
a la sol·licitud de subvenció,  ha emès, en data 22 d’octubre de 2019, un informe de 
conformitat a la documentació administrativa aportada, especificant però, que l’import 
màxim que s’aporta per justificar l’aplicació de la subvenció que es refereix a les 
activitats realitzades l’exercici 2018, ascendeix a un total de 3.248,99€,  quantitat 
inferior a la sol·licitada per l’entitat en data 28 de maig de 2019 que és de 3.500€.



Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Cultura proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat La Colla de Gegants i Grallers de Corbera de 
Llobregat, per al foment de la promoció i difusió de les activitats culturals a Corbera i 
de la participació i l’associacionisme.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a La Colla de 
Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat, per import de 3.248,99€ destinada a 
finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent al funcionament general i a 
les activitats que han desenvolupat a l’any 2018 i que es regulen al conveni detallat a 
l’acord primer.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat La Colla de Gegants i Grallers de 
Corbera de Llobregat, amb NIF: G61397063, per import de 3.248,99€, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 33.334.48905 del vigent pressupost municipal.

QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat La Colla de Gegants 
i Grallers de Corbera de Llobregat, amb NIF: G61397063, destinada a finançar les 
activitats realitzades durant el 2018, per import de 3.248,99€.

CINQUÈ.  Reconèixer l’obligació de la subvenció atorgada per les activitats  de l’any 
2018, a favor de l'entitat La Colla de Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat, amb 
NIF: G61397063, per import de 3.248,99€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33.334.48905 del vigent pressupost municipal, i procedir al seu pagament un cop 
subscrit el conveni regulador, d’acord amb les condicions establertes a la clàusula 
tercera del conveni.

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

SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients. 
   

CULTURA 

5. Urgencia II. Aprovació del conveni i la subvenció de La Xarxa-Corbera.

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. 
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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 La Xarxa-
Corbera, per import de 9.400€, per al foment de la promoció i organització 
d’espectacles per a nois i noies (teatre, circ, titelles, animació, màgia, cinema,...) així 
com d’altres activitats relacionades amb el món de la cultura i l'espectacle.

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 La Xarxa-Corbera amb CIF:G61242772, per instàncies                           
SOL_ENTRA_2019_4769 i 9645, de dates 9 de maig i 20 de setembre, respectivament 
ha posat en coneixement d’aquesta Regidoria que, a causa d’una disminució 
d’aportacions econòmiques externes, i l’increment de les despeses totals dels 
proveïdors, no podrà fer front a les despeses que s'han generat amb la preparació dels 
espectacles amb motiu de la Festa Major de Santa Magdalena 2019, i sol·licita a 
l’Ajuntament l’avançament del pagament de la totalitat de l’import aprovat com a 
subvenció per concessió directa, és a dir, els 9.400€, en concepte de bestreta.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat La Xarxa-Corbera, per al foment de la promoció 
i organització d’espectacles per a nois i noies (teatre, circ, titelles, animació, màgia, 
cinema,...) així com les activitats generals realitzades durant el 2018, i els espectacles 
destinats a la població, d’entrada gratuïta, que es duran a terme durant l’exercici 2019, 
relacionades amb el món de la cultura i l'espectacle.

SEGON. . Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l'entitat La Xarxa-Corbera amb CIF:G61242772, per import de 9.400€, destinada a 
finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent a les activitats generals 
realitzades durant el 2018, i els espectacles destinats a la població, d’entrada gratuïta, 
que es duran a terme durant l’exercici 2019, relacionades amb el món de la cultura i 
l'espectacle.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat La Xarxa-Corbera amb 
CIF:G61242772, per import de 9.400€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33.334.48906 del vigent pressupost municipal.



QUART. Reconèixer l’obligació del 100% de la despesa en concepte de bestreta, de la 
subvenció atorgada a favor de l'entitat La Xarxa-Corbera amb CIF:G61242772, per 
import de 9.400€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48906 del vigent 
pressupost municipal, i procedir al seu pagament un cop subscrit el conveni regulador, 
ja que es considera d’interès públic i imprescindible el foment de la promoció i 
organització d’espectacles per a nois i noies (teatre, circ, titelles, animació, màgia, 
cinema,...) així com d’altres activitats relacionades amb el món de la cultura i 
l'espectacle.

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

SISÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

   
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 11:30 
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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