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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 29 de juny 2020 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 22 DE JUNY DE 2020.

A les 09:00 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.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps 
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

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.

CONTRACTACIÓ

2. Incoació del contracte de serveis de recollida d’animals.
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Donada la problemàtica actual que es troba el municipi de Corbera de Llobregat quant 
al gran nombre d’animals de companyia que o bé s’escapen dels seus domicilis o bé 
s’abandonen a la via pública, així com per retirar els animals morts de les vies 
públiques, es fa necessària la contractació del servei de recollida i custòdia d’animals 
de companyia en tot el terme municipal de Corbera de Llobregat, per part d’una 
empresa especialitzada que pugui donar l’acollida i el tractament adequat als animals.

Per aquest motiu i davant de la manca de recursos propis, tant de personal capacitat 
com de mitjans materials, per dur a terme el servei, es fa necessària la licitació d’un 
expedient de contractació que permeti millorar i solucionar en la mesura del possible, 
la problemàtica que generen els animals de companyia que circulen lliurament pel 
municipi, atès que el vigent contracte finalitza el proper 30 de setembre.

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 informat 
per la Secretaria acctal. de l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Salut Pública, proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de recollida i custòdia 
d'animals de companyia, així com la recollida dels animals morts que es trobin en el 
terme municipal i el seu correcte tractament posterior, i iniciar els tràmits per a la seva 
licitació i adjudicació mitjançant el procediment obert simplificat, aprovant-ne el Plec 
de clàusules administratives particulars i Plec de condicions tècniques que, juntament 
amb el Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan 
aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en 38.000,00 €, 21% d’IVA 
exclòs, per a l’any de durada del contracte, amb possibilitat de ser prorrogat per un 
màxim d’un any més.

La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 d’octubre de 2020.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat 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, per import total màxim del 
contracte de 45.980,00 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 24.311.22706 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en el pressupost de l’exercici 2021, amb el següent desglòs:
 

 Exercici 2020................ 11.495,00€ 
 Exercici 2021................ 34.485,00€ 
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QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.

3. Adjudicació del contracte de serveis per a la recollida porta a porta de la 
fracció vegetal i transport a planta de tractament.

En data 24 de febrer de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis per a la recollida porta a porta 
de la fracció vegetal de tot el municipi i el posterior transport a la planta de tractament, 
i es va convocar la licitació pel procediment obert amb presentació d’ofertes mitjançant 
Sobre Digital, amb un import màxim de contracte de 153.682,85€, 10% d’IVA exclòs, 
i una durada d’un any sense possibilitat de pròrroga i amb data d’inici d’efectes 16 
d’abril de 2020, tot i que en declarar-se l’estat d’alarma per la pandèmia del Covid19 
i suspendre’s les licitacions, es va haver de prorrogar forçosament el contracte vigent 
en el moment amb l’empresa FCC Medio Ambiente SA amb CIF A28541639, fins el 15 
de juliol de 2020. En conseqüència, la nova data d’inici d’efectes del contracte en 
licitació és el 16 de juliol de 2020.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 6 de març de 2020, amb un període de quinze (15) dies naturals per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 23 de març de 2020 a les 23.59 hores. Durant 
el període de presentació d’ofertes es va decretar l’estat d’alarma per l’epidèmia del 
Covid19, suspenent-se totes les licitacions fins el seu aixecament, que es va produir 
en la Disposició addicional vuitena del Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig, amb 
efectes 7 de maig de 2020. En aquest sentit es va publicar en el perfil del contractant 
la continuïtat del període de presentació d’ofertes, ampliant-se el termini en els 
mateixos dies en què havia quedat suspès, essent la data màxima el 21 de maig de 
2020 a les 23.59 hores.

Dins el període de presentació d’ofertes dues (2) empreses han presentat proposicions, 
La Cyca Projects and Services SL amb CIF B63876494 i registre d’entrada 2020/4601 
de 20 de maig a les 16.58 hores, FCC Medio Ambiente SAU amb CIF A28541639 i 
registre d’entrada 2020/4614 de 21 de maig a les 08.38 hores, i una tercera empresa, 
Centre de Gestió Mediambiental SL amb CIF B60916533 l’ha presentat fora de termini 
de presentació, amb registre d'entrada 2020/4661 de 22 de maig a les 11.08 hores, 
motiu pel qual la seva oferta ha estat rebutjada.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant, se’n 
desprèn que l’oferta presentada per La Cyca Projects and Services SL amb CIF 
B63876494 s’ha de rebutjar per no complir amb els requisits de solvència tècnica 
exigits, essent acceptada únicament l’oferta presentada per l’empresa licitadora FCC 
Medio Ambiente SAU amb CIF A28541639, i se’n proposa la seva adjudicació en haver 
obtingut la màxima puntuació amb 100 punts per ser l’única oferta admesa, haver 
ofert un import de 143.638,07€, 10% d’IVA exclòs, que no sobrepassa l’import de 
licitació i no incorre en baixa anormal, i tenir justificades la seva capacitat d’obrar i 
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contractar amb l’Administració així com la solvència tècnica i econòmica. Així mateix 
han ofert 200 unitats de big bags reutilitzables, 400 saques reutilitzables, i 8 jornades 
extraordinàries de servei.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/789, de 27 de maig, es va requerir l’empresa FCC 
Medio Ambiente SAU amb CIF A28541639, per a què en el termini màxim de 10 dies 
hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança 
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació. Els condicionants requerits en el Decret 
d’Alcaldia núm. 2020/789, de 27 de maig, han estat complerts correctament en haver 
estat realitzat ingrés en data 4 de juny de 2020.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics, proposa a la Junta de 
Govern Local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis per a la recollida porta a porta de la fracció 
vegetal de tot el municipi i el posterior transport a la planta de tractament, a l’empresa 
FCC Medio Ambiente SAU amb CIF A28541639 per import total de 143.638,07€, 10% 
d’IVA exclòs, per a l’any de durada del contracte sense possibilitat de pròrroga i amb 
data d’inici 16 de juliol de 2020, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de Condicions 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 empreses 
licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el  perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 11.049,26€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 13.1621.22799 del pressupost municipal vigent, 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 158.001,88 (IVA inclòs) que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1621.22799 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en el pressupost de l’exercici 2021, amb el següent desglòs:

 Exercici 2020...................... 72.417,53€
 Exercici 2021.................... 85.584,35€, autoritzant i disposant la despesa per 

import de 36.277,77€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.1621.22799, 
subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost de l’exercici 2021.

CINQUÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir del seu 
enviament, que es realitzarà transcorreguts 15 dies hàbils a comptar de l’enviament 
de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de clàusules i el 
plec de condicions com a part integrant, i es publicarà en un termini no superior a 
quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
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4. Incoació contractació mixta subministrament i serveis adquisició nova 
instal·lació control horari i el seu manteniment.

És necessari el canvi de software de control de presència i el seu manteniment, així 
com el manteniment dels terminals de control de marcatge horari i d’accés presencial 
i subministrament i instal·lació de quatre terminals d’obertura porta (accés i control), 
i de quatre rellotges més només de control, que obeeix a l’obsolescència i impossibilitat 
del programa actual de fer funcions i tasques importants, com el control del propi 
horari per part del treballador d’una manera efectiva, ràpida i segura, i la tramitació 
de totes les incidències via telemàtica i estalviar tràmits amb paper. 

Tanmateix, l’Ajuntament no disposa de personal ni de programari ni maquinària 
específica per fer les feines d’instal·lació, posada en marxa i manteniment necessaris.

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 per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporats a 
l’expedient.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Règim Interior i Equipaments Públics, 
proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels 
següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació mixt de subministrament i serveis, per 
a l’adquisició d’un nou programari de control de presència i accessos i 8 terminals de 
control de presència, fitxatges i accés, amb manteniment integral, mitjançant el 
procediment obert simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules administratives 
particulars i el Plec de condicions tècniques que regularan aquesta contractació. 
L’import de licitació s’estableix en un màxim de 29.716,00€, 21% d’IVA exclòs, pels 4 
anys de durada inicial del contracte, amb possibilitat de pròrroga de màxim 6 mesos. 

La data prevista d’inici de la prestació és de 30 dies naturals des de la data de 
notificació de l’acord d’adjudicació del contracte. La data d’inici de pagament del 
manteniment al núvol no s’efectuarà fins que no s’hagi realitzat la formació i que el 
servei de recursos humans de l’ajuntament en doni el seu vist i plau per a la seva 
utilització total, i hagi estat signada l’acta de recepció total de l’objecte del contracte 
per part del responsable del contracte. Es preveu, a títol orientatiu, que la recepció 
total es pugui realitzar al mes d’octubre, iniciant-se el pagament del manteniment el 
mes de novembre.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 5 dies hàbils per a presentar 
les proposicions, a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. La 
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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, per a la durada inicial del 
contracte de 4 anys per un import de 35.956,36€, 21% d’IVA inclòs, que es  finançarà 
atenent el següent desglòs:

 Exercici 2020: total de 17.477,24€, IVA inclòs, desglossats en:
 803,44€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.20600 del 

pressupost municipal vigent.
 9.680,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.62600 del 

pressupost municipal vigent, projecte 2020/2/AJUNT/3.
 3.146,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.22799 del 

pressupost municipal vigent, essent necessari utilitzar crèdit per 
vinculació.

 363,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.22002 del 
pressupost municipal vigent.

 2.904,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.21900 del 
pressupost municipal vigent, essent necessari utilitzar crèdit per 
vinculació.

 580,80€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920. 22199 del 
pressupost municipal vigent, essent necessari utilitzar crèdit per 
vinculació.

 Exercici 2021: 4.820,64€ (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02.920.20600 subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost municipal 
de l’any 2021.  

 Exercici 2022: 4.820,64€ (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02.920.20600 subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost municipal 
de l’any 2022.  

 Exercici 2023: 4.820,64€ (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02.920.20600 subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost municipal 
de l’any 2023.

 Exercici 2024: 4.017,20€ (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02.920.20600 subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost municipal 
de l’any 2024.

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

RECURSOS HUMANS

5. Aprovació bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una 
borsa en la categoria de tècnic/a jurídic/a.

Vist que el lloc de treball de Tècnic jurídic es tracta d'un lloc de treball bàsic a 
l'Ajuntament les funcions del qual i comeses són necessaris i imprescindibles per al 
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funcionament de serveis mínims, de manera que si no quedessin ateses podria suposar 
un perjudici per a l'Ajuntament i per a la ciutadania.

En aquests moments l’Ajuntament no disposa de borsa d’aquest lloc de treball i es 
posa de manifest la necessitat de constitució d'una borsa d'ocupació per a aquesta 
categoria professional per a la cobertura de vacants amb caràcter temporal quan no 
sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma àgil necessitats 
circumstancials del servei,  períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres. 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 291 del Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 
l'article 94 i 95 del Reglament del Personal al Servei de les entitats locals, aprovat per 
Decret 214/199, de 30 de juliol, el sistema de selecció serà el concurs oposició i a les 
bases que regiran el procés de selecció, hauran de redactar-se de conformitat amb 
l’establert als articles 94 i 95 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual 
s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el 
procediment de selecció, als articles 55 a 62 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, d'acord 
amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, tot això en concordança amb els articles 
94 a 97 del Reglament del Personal al Servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
214/199, de 30 de juliol.

La regidora de Recursos Humans ha emès provisió en la que s’estableix la necessitat 
urgent i inajornable de que es redactin les bases per a convocar una borsa de treball 
per cobrir, mitjançant contracte laboral interí, possibles necessitats i/o suplències del 
personal de la plantilla inclosos en aquesta categoria.

L’article 19.2 de la llei de pressupostos pel 2018 estableix el següent: “No es podrà 
procedir a la contractació de personal temporal, així com nomenament de personal 
estatuari temporal i de funcionaris interins excepte en els casos excepcionals i per a 
cobrir necessitats urgents i inajornables”

L’EBEPB  dóna la possibilitat de realitzar processos de selecció àgils, sempre que es 
compleixin els requisits constitucionals de mèrits i capacitat. 

El servei de recursos humans ha emès informe número 127/2020. 

Examinades les bases de la convocatòria, la Regidoria de l’Àrea de Recursos Humans, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. APROVAR les bases que hauran de regir la convocatòria del procés selectiu 
per cobrir, mitjançant contracte laboral d’interinitat, possibles necessitats i/o 
suplències de personal de plantilla i per a llocs de treball inclosos en la categoria de 
Tècnic jurídic  i ordenar la seva publicació íntegra al BOPB, al tauler d’edictes de la 
corporació i al web municipal.

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

Codi Segur de Validació 45bb43e03dc346e3bc0a0c9468362e20001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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SEGON.  OBRIR convocatòria pública atorgant a les persones interessades un termini 
de 10 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds de participació, a comptar des del 
dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPB. 
Les presents bases constitueixen un acte de tràmit qualificat i, en conseqüència, són 
impugnables, en els termes dels articles 107.1 i 116.1 LRJPAC mitjançant la 
interposició d’un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament o directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà en definitiva.

SECRETARIA

6. Acceptació subvenció Programa complementari "Cap municipi enrere" 
suport integral contra el COVID-19

La Diputació de Barcelona ha notificat l’acord d’aprovació del Programa complementari 
“Cap municipi enrere”,  de suport integral als governs locals contra la COVID-19, en 
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i el seu règim regulador.

El Programa consta de les línies de suport que agrupen les actuacions elegibles del 
programa en funció de la naturalesa de la despesa:

a. Línia de suport 1 “Despesa corrent per a fer front a la situació ocasionada per 
la COVID-19”, en el marc de la qual es financen despeses ocasionades amb motiu de 
la situació generada per la pandèmia de la COVID-19 a càrrec dels capítols 1, 2 i 4 del 
pressupost de despeses dels ens locals, en els termes establerts a l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura de pressupostos 
de les entitats locals (en endavant, Ordre
EHA/3565/2008).

b. Línia de suport 2 “Despesa inversora per a fer front a la situació ocasionada 
per la COVID-19”, en el marc de la qual es financen despeses ocasionades amb motiu 
de la situació generada per la pandèmia de la COVID-19 a càrrec dels capítols 6 i 7 del 
pressupost de despeses dels ens locals, en els termes establerts a l’Ordre 
EHA/3565/2008.

Atès que l’Ajuntament està interessat en beneficiar-se del pagament avançat de l’ajut 
previst, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de govern local l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER. Acceptar els ajuts de la Diputació de Barcelona per a les actuacions 
següents, així com les condicions per a la seva concessió i execució, en el marc del 
règim regulador del Programa complementari:

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

Codi Segur de Validació 45bb43e03dc346e3bc0a0c9468362e20001
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 CODI Import
Línia de suport 1 "Despesa corrent" 20/X/290875 40.409,89

Línia de suport 2  "Despesa inversora" 20/X/290561 17.318,53

SEGON. Presentar l’acceptació a través del Portal de tràmits dels ens locals de la 
Diputació de Barcelona.
   

COMERÇ I TURISME

7. Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions a 
treballadors i treballadores autònomes i microempreses, afectats pel 
cessament de l’activitat per la situació d’emergència sanitària.

Per tal de reactivar l’activitat econòmica i el teixit productiu, l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat vol implementar mesures i accions adreçades especialment al sector del 
comerç i autònoms, que són un dels sectors que més s’han vist afectats per la situació 
d’emergència sanitària derivada del COVID-19.

En aquest sentit el dia 8 de juny de 2020 la Junta de Govern Local ha aprovat 
inicialment les bases de subvencions per a persones treballadores, autònomes i 
microempreses de Corbera de Llobregat afectats pel cessament de l’activitat o la 
davallada de l’activitat econòmica durant la crisi sanitària provocada pel COVID-19, 
declarant d’interès públic la tramitació de l’expedient i aplicant la tramitació d’urgència 
d’acord amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, reduint a la meitat els terminis 
no suspesos, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos. 

Amb posterioritat, l’Ajuntament ha modificat aquestes Bases reguladores, en el sentit 
de no excloure als treballadors i treballadores autònomes què no trobant-se 
empadronades al municipi, realitzin la seva activitat econòmica en el mateix amb la 
corresponent Declaració Censal d’Hisenda d’inici d’activitat (Model 036 o 037 o PAC 
DUE.

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

ACORDS

PRIMER. Aprovar la tramitació anticipada de la Convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a treballadors i treballadores autònomes i a microempreses del 
municipi, afectats pel cessament de l’activitat o la davallada de l’activitat econòmica 
per la situació d’emergència sanitària derivada del COVID-19, de conformitat amb les 
Bases reguladores de les subvencions i les seves posteriors modificacions, 
condicionada a l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit 09/2020.

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

Codi Segur de Validació 45bb43e03dc346e3bc0a0c9468362e20001
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SEGON. Publicar un extracte de la convocatòria en el Butlletí oficial de la província i 
en el tauler electrònic de l’Ajuntament.

TERCER. Supeditar l’obertura del termini de presentació de sol·licituds a l’aprovació 
definitiva de les Bases reguladores i les seves modificacions i a l’aprovació definitiva 
de l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2020. 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria en el Tauler d’anuncis de la Corporació (e-tauler) de la web municipal i 
finalitzarà el dia 30 de setembre de 2020.

QUART. Autoritzar la despesa que es destina a aquesta convocatòria per l’import de 
200.000 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 26 4314 47900 del  pressupost 
municipal vigent.  

CINQUÉ.  Condicionar l’executivitat dels presents acords a l’aprovació definitiva de 
les Bases i les seves modificacions de la convocatòria d’aquestes subvencions i de la 
modificació del pressupost de la Corporació municipal per a l’exercici 2020, aprovada 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 2 de juny de 2020. 
   

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 10:49 
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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