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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 29 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 23 DE JULIOL 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
- 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
- Meritxell García de Llanza, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat, excepte el punt cinquè, que s’aprova per la majoria que requereix 
degut a l’abstenció de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera en la deliberació i votació 
d’aquest assumpte de l’ordre del dia:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

CONTRACTACIÓ

2. Proposta d’incoació del contracte de serveis per a la trituració de la fracció 
vegetal i posterior tractament.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat té actualment contractat amb una empresa 
especialitzada el servei de trituració de la fracció vegetal municipal i el seu posterior 
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tractament. Aquest contracte finalitza properament i és necessari iniciar una nova 
contractació del servei per part d’una empresa igualment especialitzada.

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 
favorablement, quedant incorporats a l’expedient. 

Per tot l’exposat, la Regidoria de Serveis Públics proposa a la Junta de Govern Local 
que, com a òrgan de contractació, adopti els següents acords:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis per a la trituració de la fracció 
vegetal generada al municipi i el seu posterior tractament, i iniciar els tràmits per a la 
seva licitació i adjudicació mitjançant el procediment obert, aprovant-ne el Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques que, juntament 
amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan 
aquesta contractació. L’import de licitació total s’estableix en un màxim de 
//164.031,28.-// €, 10% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del 
contracte, establerta en dos anys comptats a partir de la data que s’estableixi en 
l’acord d’adjudicació, i sense possibilitat de pròrroga.

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 d’octubre de 2019.

SEGON. Convocar el procediment obert publicant l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals per a presentar les proposicions, 
a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. La presentació de les 
proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre Digital disponible en el 
perfil del contractant municipal.

TERCER. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual que inclou l’IVA, per import total 
de 180.434,40 €, que es  finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
13.1623.22706 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal, essent 
necessari disposar de crèdit per vinculació jurídica, subordinat al crèdit que es consigni 
en els pressupostos dels anys 2020 i 2021, atenent el següent desglossament:

 Exercici 2019: 22.554,30 € 
 Exercici 2020: 90.217,20 € 
 Exercici 2021: 67.662,90 € 

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.

3. Proposta per a la modificació del contracte de serveis per a la gestió i 
execució del casal d'estiu 2019

El 3 de juny de 2019 es va formalitzar el contracte de serveis entre l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat i l’empresa Prat Actiu SLU, amb CIF B67067389, per a la gestió 
i execució de casal d’estiu municipal 2019, amb un import màxim d’adjudicació de 
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64.984,03 €, 10% d’IVA exclòs, que incloïa l’aportació municipal de 30.000 €, i la 
recaptació directa de les tarifes del servei per part de l’empresa als usuaris, amb 
aplicació dels preus per servei adjudicats.

El període d’inscripció al servei es va establir els dies 5, 6 i 7 de juny, amb una 
disponibilitat màxima recomanada de places per setmana de 190.

En aquest període, es va rebre una sol·licitud massiva d’inscripcions que va desbordar 
totes les previsions, atès que la xifra esmentada de 190 usuaris per setmana, això és 
un total de 950 inscripcions, ja superava amb escreix l’històric d’usuaris de les darreres 
edicions, establerta en 805 inscripcions, tal i com se’n desprèn de l’informe tècnic 
emès en data 13 de juny de 2019 i que forma part de l’expedient.

Davant el fet que moltes famílies que van fer la inscripció dins del termini establert es 
van quedar en “llista d’espera”, i en ser voluntat de l’Àrea d’Educació facilitar al màxim 
l’accés al servei educatiu en el lleure que és el Casal d’Estiu, es proposa modificar les 
condicions del contracte ampliant el número màxim d’inscripcions, de tal manera que 
es pugui acceptar tota la demanda, fixant el número total d’usuaris en 1013.

L’augment d’inscripcions comporta que, en alguns casos, l’empresa adjudicatària 
estigui obligada a incorporar més personal del previst quant a monitoratge, per tal de 
complir amb les ràtios legals. Atès que les noves despeses no es troben contemplades 
en l’estudi de costos inicial, suposen un augment de l’import màxim d’adjudicació de 
9.135,16 €, 10% d’IVA exclòs, i vist els nous càlculs efectuats amb el total 
d’inscripcions i despeses noves generades, es proposa augmentar l’aportació municipal 
en 2.351,93 €. El nou import de contracte s’estableix en 74.119,19 €, 10% d’IVA 
exclòs, que suposa un 14,05% d’increment respecte del contracte adjudicat.

La clàusula VII.2 del Plec de clàusules administratives particulars del contracte, 
determina que podrà ser modificat per raons d’interès públic segons el que preveu 
l’article 205 i concordants de la LCSP.

En aquest sentit, la modificació proposada s’enquadra per raó d’interès públic en oferir 
el servei al màxim d’usuaris possibles i que l’han sol·licitat, i en no ser possible realitzar 
un canvi d’adjudicatari, en els termes establerts als apartats 1 i 2.a).1º i 2n de l’article 
205 de la LCSP, i atès que l’increment de l’import adjudicat no supera el 50%.

L’empresa adjudicatària ha manifestat la seva conformitat mitjançant instància amb 
registre E/002790-2019, de 10 de juliol, que s’incorpora a l’expedient.

La secretaria acctal. de l’Ajuntament ha emès informe al respecte, que forma part de 
l’expedient, i del que se’n desprèn que es pot procedir a la modificació del contracte 
per ampliació de les places ofertes de casal, comportant el corresponent augment en 
l’aportació municipal, i havent de dipositar l’empresa adjudicatària la garantia 
corresponent per respondre de l’increment de l’import adjudicat.

Atès el previst a l’article 109.3 de la LCSP on s’estableix que, quan el preu del contracte 
experimenti una variació com a conseqüència d’una modificació de contracte, s’haurà 
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de reajustar l’import de la garantia dipositada en el termini de 15 dies comptats des 
de la notificació de l’acord de modificació, per guardar la deguda proporció amb el nou 
preu modificat, cal requerir l’empresa adjudicatària que dipositi un nou import en 
concepte de fiança de 456,76 €, que correspondran al 5% del nou preu incrementat 
del contracte.

Per tot l’exposat, la Regidoria d’Educació proposa a la Junta de Govern Local com a 
òrgan de contractació, l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar la modificació del contracte de serveis per a la gestió i execució de 
casal d’estiu municipal 2019, formalitzat en data 3 de juny de 2019 amb l’empresa 
Prat Actiu SLU, amb CIF B67067389, en els termes establerts en la part expositiva, 
comportant un augment de l’import màxim d’adjudicació de 9.135,16 €, 10% d’IVA 
exclòs, augmentant l’aportació municipal en 2.351,93 €, i de conformitat amb l’informe 
del responsable del contracte que forma part de l’expedient i que ha estat acceptat 
per l’empresa adjudicatària. 

L’import total màxim del contracte s’estableix en 74.119,19 €, 10% d’IVA exclòs, que 
inclou la totalitat de l’aportació municipal.

SEGON. En tot allò no previst en l’informe tècnic i proposta actual de modificació 
aprovada, s’estarà a l’establert en el contracte principal, en el PCAP, PCT i documents 
annexos.

TERCER. Requerir l’empresa adjudicatària per què presenti dins el termini de 15 dies 
hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació del present acord, 
l’acreditació d’haver dipositat a disposició de l’Ajuntament la quantitat de 456,76 €, 
que correspon al 5% de l’import d’aprovació de la modificació del contracte, en 
concepte de fiança, en qualsevol de les modalitats previstes en l’article en qualsevol 
de les modalitats previstes en l’article 110 de la LCSP i en la clàusula VI.11. del PCAP. 

QUART. Formalitzar la present addenda al contracte en document administratiu, que 
serà signat amb certificats digitals reconeguts, una vegada dipositada la fiança.

CINQUÈ. Autoritzar i disposar la despesa que inclou l’IVA per import total 2.351,93 
euros, corresponents a l’ampliació de l’aportació municipal, que es farà efectiva amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 31.324.47900 del pressupost municipal vigent, per 
vinculació jurídica.

SISÈ. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i 
efectes.

4. Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de consergeria a les 
instal·lacions esportives municipals 
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En data 8 d’abril de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de l’expedient 
de licitació per a la contractació del servei de consergeria a les instal·lacions esportives 
municipals, i es va convocar la licitació pel procediment obert simplificat amb 
presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de 53.820,00 €, 
21% d’IVA exclòs, amb aplicació de preu màxim de 15 €, 21% d’iva exclòs, per hores 
de consergeria efectivament prestades, pels tres anys de durada inicial del contracte.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant el 9 d’abril de 
2019, amb un període de quinze (15) dies naturals per a presentar ofertes a comptar 
de l’endemà de la publicació en el perfil del contractant, essent l’últim dia el 24 d’abril 
de 2019 a les 23.59 hores. 

El pressupost de licitació, que a l’hora és el màxim import d’adjudicació amb aplicació 
de l’import ofert és de 53.820,00 €, 21% d’IVA exclòs, amb aplicació de preu màxim 
de 15 €, 21% d’IVA exclòs, per hores de consergeria efectivament prestades, pels tres 
anys de durada inicial del contracte.

Dins el període de presentació tres (3) empreses han presentat proposicions, 
Diversport SL amb CIF B17711474, i registre d’entrada 2019/4047 de 18 d’abril, Llop 
gestió esportiva SL amb CIF B62538228 i registre d’entrada 2019/4143 de 23 d’abril, 
i Grupo Eminser SL amb CIF B63039705 i registre d’entrada 2019/4199 de 24 d’abril.

En dates 30 d’abril i 3 i 7 de maig, i 11 de juny de 2019 es va reunir la Mesa de 
Contractació a l’objecte de procedir a l’obertura dels sobres A, B i C de les tres ofertes 
presentades, i d’analitzar-les i valorar-les, essent exclosa la presentada per Grupo 
Eminser SL amb CIF B63039705, pels motius que consten en l’acta de valoració i 
adjudicació emesa en data 11 de juny de 2019.

D’aquesta valoració efectuada per la Mesa de Contractació en data 11 de juny de 2019 
amb el resultat que consta en l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica 
en el perfil del contractant, es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora 
Llop gestió esportiva SL amb CIF B62538228, en haver obtingut la màxima puntuació 
amb 98,00 punts, tenir justificades la seva capacitat d’obrar i contractar amb 
l’Administració així com la solvència tècnica i econòmica, i haver ofert una baixa del 
preu hora del servei del 8,58%, fixant el preu hora en 13,71 €, 21% d’IVA exclòs.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/1232, de 14 de juny, es va requerir l’empresa Llop 
gestió esportiva SL amb CIF B62538228, per a què en el termini màxim de 7 dies 
hàbils a comptar de la recepció del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança 
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits 
en el Decret d’Alcaldia núm. 2019/1232, de 14 de juny, i per tot l’exposat, la Regidoria 
d’Esports proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció 
dels següents acords:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de consergeria a les instal·lacions esportives 
municipals, a l’empresa Llop gestió esportiva SL amb CIF B62538228, per import 
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màxim de 53.820,00€, 21% d’IVA exclòs, pels tres anys de durada inicial de contracte, 
amb aplicació de preu màxim per hora de servei realitzada de 13,71 €, 21% d’IVA 
exclòs, establint com a data d’inici d’efectes del mateix el 7 de setembre de 2019, amb 
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions 
Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i 
econòmiques incloses a la seva proposició.

SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta 
d’empreses licitadores, així com els informes de valoració i adjudicació, i publicar-los 
en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de //4.247,10.-// € del 
pressupost de l’exercici 2019, aprovada en el resolent tercer de l’acord d’incoació 
d’aquest expedient.

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 65.122,20 euros (IVA inclòs), amb aplicació de preu hora efectivament 
realitzada de 16,59€ (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 34.341.22699 del pressupost municipal vigent, i subordinada al crèdit 
que es consigni en els pressupostos dels exercicis 2020, 2021 i 2022 amb el següent 
desglòs:

 Exercici 2019......................   8.022,30 €
 Exercici 2020...................... 21.707,40 €
 Exercici 2021...................... 21.707,40 €
 Exercici 2022...................... 13.685,10 €, dels quals és necessari autoritzar-

ne i disposar-ne la despesa per import de 4.247,10 €.

CINQUÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, una vegada transcorreguts 15 dies hàbils següents a 
la remissió de la notificació de l’adjudicació als licitadors, al qual s’annexarà els plecs 
de clàusules com a part integrant, i es publicarà en un termini no superior a quinze 
dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

SISÈ. La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta, una 
vegada presentada les corresponents factures per serveis efectivament realitzats i 
executats, amb periodicitat mensual, i siguin 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 les factures no indiquin les dades 
obligatòries requerides, seran retornades.

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

Codi Segur de Validació 0916256c23fa42f483ea0b5552386394001

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

Metadades Classificador:Certificat  -     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

 

URBANISME

5. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona pel Projecte 
d’urbanització de la Servera 

Al catàleg de la xarxa de Governs Locals de 2019 de la Diputació de Barcelona incloïa 
el recurs d’Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits.

El  6 de febrer de 2019  amb NRE: 1940011594, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
vam sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs d’Estratègies i instruments 
urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits, per disposar del projecte d’urbanització 
de la UA de la Servera.

El 30 de maig de 2019 amb NRE: 2049/5648 la Diputació de Barcelona ens comunica 
que  s’ha inclòs en el marc del Catàleg de suport als serveis i les activitats locals 2019, 
dins el programa Urbanitzacions amb dèficits  urbanístics el suport tècnic pel Projecte 
d’urbanització de la Servera. Ref. 1940011594.

La Diputació de Barcelona a fi de procedir a la contractació dels treballs de redacció 
ens requereix a fi que en el termini de 3 mesos complimentem amb l’aprovació de la 
despesa dels plans, projecte i informes de cofinançament. En el moment que aportem 
documentació procediran a l’aprovació  per a la contractació dels treballs. En el 
moment que ens notifiquin l’adjudicació del contracte de redacció,  l’Ajuntament 
disposarà del termini d’un mes per a fer efectiu l’abonament de la seva part de 
cofinançament 3.600€.

Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.

HA RESOLT:  

PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona del Catàleg 
de suport als serveis i les activitats locals 2019 del programa d’urbanitzacions amb 
dèficits  urbanístics el suport tècnic pel Projecte d’urbanització de la Servera. Ref. 
1940011594.  

SEGON.- Adoptar el compromís de cofinançament per a la redacció del Projecte 
d’urbanització de La Servera amb la Diputació de Barcelona, on la Diputació aportarà 
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14.400€ i  l’Ajuntament 3.600€. Import que satisfarem en el termini d’un mes a partir 
que ens sigui notificat l’adjudicació de la contractació.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per finançar l’aportació de l’Ajuntament 
ascendent a 3.600€ amb càrrec a la partida pressupostaria 10.151.22706 del 
pressupost vigent.

QUART.-  Notificar-ho als interessats.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

6. Acceptació de la sol·licitud de subvenció del Programa de Garantia Juvenil 
per a la contractació en practiques de persones joves

Per l’ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de 
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

Per Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, per a la qual s’obre la convocatòria, per 
a l’any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació 
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya.

La subvenció regulada per aquesta Ordre és un instrument que té per objecte establir 
les bases de les subvencions per a la contractació en pràctiques de joves que tinguin 
els requisits que exigeix la modalitat contractual en pràctiques (Llei 11/2013, de 26 
de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació 
d’ocupació), previst a la cartera de programes i serveis del Programa d’Ocupació 
Juvenil a Catalunya.  

En aquest context s’estableix en col·laboració amb els ajuntaments, els consells 
comarcals de Catalunya i entitats sense ànim de lucre constituïdes i amb centre de 
treball a Catalunya, unes bases que tenen la pretensió que durant un període de sis 
mesos a jornada complerta persones amb títol o certificat de professionalitat que els 
capacita per a la pràctica professional, siguin contractades i prestin els seus serveis 
sota la modalitat contractual de pràctiques que ha de servir per adquirir aptituds i 
desenvolupament professional, a més a més, aquest període ha d’estat sota la 
supervisió d’un tutor o tutora que ha de deixar constància – via informe – de la 
progressió i/o desenvolupament de la persona en el lloc de treball. 

Per tot això, la Regidoria de Recursos Humans i Ocupació proposa a la Junta de Govern 
Local que acordi:

PRIMER. Sol·licitar la concessió d’una subvenció destinada a incentivar la contractació 
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya, a raó de: 
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Nombre de beneficiaris ........................... 2 persones
Import total .......................................... 27.952,99 € 
Import de la subvenció ........................... 22.000,00 €
Co-finançament .....................................   5.952,99 €

SEGON. Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya. 

CULTURA

7. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració amb la Societat Coral 
Diadema

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  al Pressupost vigent, figura a la partida 
33 334 4890, una a favor de l’entitat la Societat Coral Diadema Corberenca, per al 
foment les activitats culturals i d’ocupació del lleure, mitjançant l’organització d’actes 
i esdeveniments per la seva promoció.

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.

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 l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l'entitat
Societat Coral Diadema Corberenca, per import de 30.775 €, destinada a finançar les 
activitats i les despeses de l’entitat generades durant l’any 2018 i 2019. 

En les quanties següents:
2018.....................................  6.932 €
2019.....................................23.843 €
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SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat Societat Coral Diadema Corberenca, per tal de 
garantir el manteniment, la continuïtat i regularitat de la prestació per part d’aquesta 
entitat, dels serveis culturals i d’ocupació del lleure que efectua dins de les seves 
instal·lacions al municipi, així com permetre la utilització de les instal·lacions de 
l’entitat per part de l’Ajuntament de Corbera,  per a les seves finalitats de caire cultural 
o social.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat la Societat Coral Diadema 
Corberenca amb NIF: G-08405557, per import de 30.775€, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 33.334.48901 del vigent pressupost municipal. 

QUART. Procedir al pagament d'una bestreta , amb caràcter mensual,  comptat des 
del mes de maig i fins el desembre de 2019, ascendent a la quantitat de 3.846,87€, 
d'acord amb les condicions establertes a la clàusula quarta de l'esmentat conveni.

CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients.

8. 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 12:00 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico”.

La secretària acctal., Marta Puig Puig       

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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