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La Junta de Govern Local en sessió extraordinària celebrada el dia 12 de juny 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 LOCAL EN FUNCIONS EL DIA 10 de juny de 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09.15 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
en funcions, 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:

- Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
- Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
- Pol Ejarque i Cortés, tercer tinent d’alcaldessa
- Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
- Miracle Guerra i Sala, regidora

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
- Jordina Ribó Garriga, 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 Aprovació inicial projecte obra reforma edifici carrer La Pau 3

Actualment, les dependències municipals es troben distribuïdes en diferents edificis i/o 
instal·lacions. Un dels edificis és el situat al carrer La Pau, 3 destinat a ubicar les 
oficines de l’Àrea de Desenvolupament econòmic, així com l’aula per a realitzar els 
cursos de català per adults, un magatzem general i un espai destinat a office per a ser 
utilitzar per a tota la plantilla municipal.

L’Ajuntament ha cregut convenient destinar íntegrament aquesta edificació a oficines 
municipals, i és per aquest motiu que s’ha sol·licitat a l’arquitecte municipal Sr. J.S.G 
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(LOPD), l’elaboració d’un projecte d’obra ordinària de reforma de l’esmentat edifici, 
que doni solució a la voluntat municipal. 

El document tècnic ha estat signat en data 21 de maig de 2019 amb la denominació 
“Projecte de reforma de l’edifici municipal situat al C/La Pau, 3”, amb un import 
d’execució de 165.139,06€, 21% d’IVA exclòs (199.818,26 IVA inclòs) i un termini 
d’execució de 2,5 mesos, i contempla les obres de reforma de l’esmentat edifici 
consistents principalment en el condicionament de l’interior de l’immoble i la creació 
d’espais interiors multifuncionals que donin resposta a les necessitats vigents 
d’ubicació de la plantilla de treballadors, amb l’eliminació de l’office i del magatzem, i 
la redistribució dels espais actuals.

Els serveis jurídics municipals han emès informe favorable que resta incorporat a 
l’expedient.

La competència per a l’aprovació d’aquests projectes correspon a l’Alcaldia de 
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament aquesta competència ha estat 
delegada en la Junta de Govern Local.

Per tot l’exposat la Regidoria de Règim Interior proposa a la Junta de Govern Local en 
funcions l’adopció dels següents acords:

PRIMER.  Aprovar inicialment el document tècnic “Projecte de reforma de l’edifici 
municipal situat al C/La Pau, 3” amb un import d’execució de 165.139,06€, 21% d’IVA 
exclòs (199.818,26€ IVA inclòs) i un termini d’execució de 2,5 mesos.

SEGON. Sotmetre el projecte a informació pública per un període de trenta dies hàbils 
mitjançant publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en 
el web municipal i en el tauler d’edictes electrònic, als efectes d’al·legacions i 
reclamacions.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

3 Rectificació error material conveni ACOSU 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 22 de maig de 2019, aprova el 
conveni de col·laboració entre ACOSU i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat pel 
finançament del transport al centre ocupacional Alba de Molins de Rei per a l’any 2019.

S’ha detectat un error material o de fet consistent en què a l’acord primer del conveni 
es determina que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat es compromet a cobrir la part 
proporcional del cost del servei de transport adaptat adreçat a persones amb 
discapacitat que resideixen al nostre municipi i que assisteixen amb caràcter regular 
al Centre ocupacional Alba, gestionat per ACOSU, i s’estableix la quantitat fixe mensual 
de 604€, import del qual ja es descompten 50 euros mensuals de cada persona usuària 
que abona directament ACOSU en concepte de transport, quan l’import que cada 
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persona usuària abona directament ACOSU en concepte de transport és de 54 euros 
mensuals.

L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Per tot l’exposat, la Regidoria en funcions de Benestar Social i Gent Gran proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

ÚNIC. Rectificar l’error material o de fet detectat al conveni de col·laboració entre 
ACOSU i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat aprovat per la Junta de Govern Local 
el dia 22 de maig de 2019, en el sentit que en què a l’acord primer de l’import de 604 
euros mensuals que l’Ajuntament es compromet a cobrir per cada persona usuària, ja 
es descompten 54 euros mensuals abonats directament ACOSU per les persones 
usuàries en concepte de transport, en comptes de 50 euros mensuals.

COOPERACIÓ

4 Aprovació conveni col·laboració amb l'Associació juvenil Tu granito de 
arena

L’Associació Juvenil Tu granito de arena és una associació, sense ànim de lucre, que 
es dedica a fomentar, difondre i dinamitzar el teixit associatiu de la solidaritat i la 
cooperació internacional amb accions solidàries al Marroc, amb la finalitat d’ajudar a 
les persones més vulnerables mitjançant el Projecte Buraq.

Buraq és un projecte format per joves universitaris que comparteixen un objectiu 
comú, un únic fi solidari. Aquest projecte té com a intenció ajudar els més necessitats 
del Marroc, i per a això, el repte de recórrer 4000km repartint material humanitari a 
aquells que més ho necessiten.

L’Associació Juvenil Tu granito de arena, per aconseguir les seves finalitats, realitza 
les següents activitats:

- Cooperació en solucions tecnològiques mitjançant la implementació d’energies 
renovables, plaques solars i aerogeneradors, a poblacions vulnerables del 
Marroc.

- Recollida i repartiment de material escolar, lúdic, de farmàcia i para farmàcia a 
poblacions vulnerables del Marroc.

- Conscienciació, mitjançant conferències, entrevistes i xerrades, sobre la 
importància de les accions solidàries i sobre la situació de pobresa dels pobles 
marroquins.
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- Difusió de les accions realitzades al Projecte Buraq mitjançant la gravació d’un 
documental que s’emetrà diverses cadenes d’àmbit local, autonòmic i estatal.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat reconeix i valora el treball que realitza aquesta 
entitat, per la qual cosa considera d’interès públic contribuir a la seva prestació 
mitjançant l’atorgament d’una subvenció directa, en la realització d’algunes d’aquestes 
activitats.

Amb caràcter general, la col·laboració de l’ajuntament es destinarà a la realització de 
Cooperació en solucions tecnològiques mitjançant la implementació d’energies 
renovables plaques solars i aerogeneradors, a poblacions vulnerables del Marroc.
  
En data 16, 17 i 23 de maig de 2019, mitjançant registres d’entrades 5010, 5101, 
5381 i 5384 de 2019, l’Associació Juvenil Tu granito de arena presenta la documentació 
necessària per a la sol·licitud de subvenció per import total de 1.500€ i en demana 
bestreta corresponent al 75% del per a poder fer front a les despeses.

La Regidoria en funcions de l’Àrea de Cooperació i Solidaritat proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar la minuta del conveni regulador entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i l’Associació Juvenil Tu granito de arena, per tal de fomentar la realització 
de les activitats relatives a la Cooperació en solucions tecnològiques mitjançant la 
implementació d’energies renovables, plaques solars i aerogeneradors, a poblacions 
vulnerables.

SEGON. Aprovar l’atorgament de la subvenció per import de 1.500€ a favor de 
l’Associació Juvenil Tu granito de arena, amb CIF G67339366, destinada a finançar la 
Cooperació en solucions tecnològiques mitjançant la implementació d’energies 
renovables, plaques solars i aerogeneradors, a poblacions vulnerables.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per import 1.500€, en concepte de 
subvenció per l’any 2019, a favor de l’Associació Juvenil Tu granito de arena (CIF 
G67339366) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 36.231.48902 del vigent 
pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació de la despesa per import de 1.125€, a favor de 
l’Associació Juvenil Tu granito de arena, amb CIF G67339366,  en concepte de bestreta 
de la subvenció atorgada i procedir al seu pagament un cop subscrit el conveni 
regulador.

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o, si és el seu cas, qui la substitueixi, 
per tal que pugui materialitzar la signatura del conveni abans esmentat.

SISÈ. Notificar el present acord a l’Associació Juvenil Tu granito de arena per al seu 
coneixement i als efectes oportuns.
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ENSENYAMENT

5 Aprovació Conveni amb AFA El Mirador celebració 20é aniversari Puig 
d'Agulles

L’AFA El Mirador, de l’Escola Puig d’Agulles, ha presentat els documents de sol·licitud 
necessaris per optar a rebre subvenció específica per a l’organització dels actes de 
celebració del vintè aniversari de l’Escola (ENTRA-2019-3519). Amb posterioritat, 
mitjançant la instància ENTRA-2019-4763, l’AFA va esmenar els defectes detectats a 
la documentació presentada en un primer moment. Per últim, el dia 23 de maig 
(ENTRA-2019-5364), l’AFA va autoritzar l’Ajuntament de Corbera a realitzar les 
consultes necessàries a la Tresoreria de la Seguretat social  i a l’Agència tributària. 

L’Ajuntament, a través de l’àrea d’Ensenyament, vol col·laborar amb una aportació 
econòmica a favor de l’AFA El Mirador, per ajudar-la a sufragar la despesa dels actes 
de celebració.

Per poder formalitzar aquesta col·laboració, és necessària la signatura d’un Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament i l’AFA, on s’hi indiqui l’import de subvenció, els 
actes a subvencionar, el mecanisme per optar al pagament, etc.

El 23 de maig de 2019 el tècnic municipal d’Ensenyament ha emès un informe relatiu 
a aquesta qüestió.

La Regidoria d’Ensenyament en funcions proposa a la Junta de Govern Local l'adopció 
dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el Conveni regulador entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i 
l’AFA El Mirador, per a l’organització dels actes de celebració del vintè aniversari de 
l’Escola Puig d’Agulles.

SEGON.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a favor de l’AFA 
El Mirador amb NIF G61887766, per un import de //1.800,00.-€// (mil vuit-cents 
euros), destinada al finançament de l’organització dels actes de celebració del vintè 
aniversari de l’Escola Puig d’Agulles.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa  per l'import de 1.800.-€ (mil vuit-cents 
euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària  31.326.48903 del vigent pressupost 
municipal, a favor de l’AFA El Mirador (NIF G61887766).

QUART.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o, si és el seu cas, qui la substitueixi, 
per tal que pugui materialitzar  la signatura del conveni abans esmentat.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’AFA El Mirador perquè en tingui coneixement 
i als efectes oportuns, tot instant-la a la seva signatura.
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COMERÇ I TURISME

6 Aprovació conveni i subvenció dinamització comercial 2019

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat i l'Associació de Comerciants i Empresaris de 
Corbera (ACOPA) col·laboren mútuament amb l’objectiu d'impulsar i millorar el comerç 
al municipi, aplicant recursos materials i econòmics.

Ambdós coincideixen en la voluntat d'afavorir la dinamització del comerç integrat en 
el teixit urbà i consideren que l’organització d’activitats contribueixen a la dinamització 
del comerç local.

Per altra banda l’Ajuntament considera convenient per a l’interès públic contribuir a la 
seva prestació mitjançant l’atorgament d’una subvenció directa en els termes 
consignats en aquest conveni per  la realització de campanyes de promoció i 
dinamització  que es desenvolupin durant la vigència d’aquest conveni, per aquest 
motiu es contempla en el seu pressupost per al 2019 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts 
directes a entitats 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 què 
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’Associació de 
Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), per import de 17.000€ (disset mil 
euros) per tal d'aconseguir els objectius de dinamització i manteniment de la zona 
comercial “Cèntric”, d'acord amb els criteris de l’Àrea de de desenvolupament 
econòmic.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
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.

Per tot l’exposat, la Regidoria en funcions de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
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 
Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), amb NIF G61252326, per a la 
dinamització i manteniment de la zona comercial per a l’any 2019.
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Codi Segur de Validació 11162d8904684c25a5877294315451ec001

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

03
/0

7/
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?codigoVerificacion=11162d8904684c25a5877294315451ec001


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

 

SEGON. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a favor de 
l'Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), destinada a finançar les 
accions generals de dinamització i manteniment de la zona comercial,  per import de 
17.000€ per a l’any 2019.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a favor de l’Associació de Comerciants i 
Empresaris de Corbera, amb NIF G61252326, per import de 17.000€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostaria 22.433.48900 del pressupost municipal vigent.

QUART. Reconèixer l’obligació  de la despesa a favor de l’Associació de Comerciants i 
Empresaris de Corbera, (ACOPA),  amb NIF G61252326 per import de 8.500,00€ en 
concepte de bestreta de la subvenció concedida i procedeixi al seu pagament un cop 
s’hagi subscrit el conveni regulador.

CINQUÈ. La percepció d'aquesta subvenció, de conformitat amb el conveni de 
col·laboració regulador, no serà compatible amb altres per a la mateixa activitat que 
es concedeixi per part de l’Ajuntament. 

SISÈ. Notificar l’acord adoptat a l’Associació de Comerciants (ACOPA).

URBANISME

7 Atorgament subvenció a les urbanitzacions amb conveni subscrit, per a 
sufragar les despeses ocasionades pel manteniment realitzat al llarg de 2018

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, 
Comunitats i Juntes de Propietaris.

Aquests convenis subscrits tenen per 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 i dels serveis públics, per la qual 
cosa es contempla en el Pressupost General per a l’exercici 2018 l’atorgament d’una 
sèrie de subvencions directes a les diferents Associacions de Propietaris, de 
conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS).

La clàusula segona i tercera dels esmentats convenis, estableixen que l’Ajuntament 
aportarà anualment una subvenció destinada a sufragar les despeses que les 
Associacions 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.

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.

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.

Les Associacions o Juntes de Compensació  de Bonrepòs B, La Servera, Mas d’en Puig, 
Solei els Herbatges, Creu Nova, La Soleia, Can Margarit Polígon I, Bonrepòs C, 
Bonrepòs D, Can Margarit Polígon II, Bonrepòs A, han presentat i justificat 
correctament els treballs de manteniment realitzats al 2018, d’acord amb l’informe de 
l’Àrea de Via Pública emès el 4 de juny de 2019.

Per tot l’exposat, la Regidoria, en funcions, de l’Àrea de Via Pública proposa a la Junta 
de Govern local l’adopció dels següents
 

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament de les subvencions a les diferents associacions de 
propietaris corresponents a l’anualitat 2019, destinades a sufragar les despeses que 
hagin assumit durant l’any 2018, com a conseqüència de la realització d’obres de 
manteniment i conservació o la instal·lació o millora de serveis en la urbanització, 
segons el següent detall:

NOM BENEFICIARI NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ

CONCEPTE

Associació de Veïns de la 
Servera

G58964578 La Servera 1.500€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Junta de Compensació Solei 
dels Herbatges

G60806411 Solei els 
Herbatges

1.500€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació veïns de la Creu 
Nova

G59362087 La Creu Nova 3.300€ Manteniment Vies 
Públiques i serveis 

Associació de Veïns Can 
Margarit Polígon II

G59502609 Can Margarit 
polígon II

3.300€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació de veïns Can 
Margarit Polígon I

G59319699 Can Margarit 
Polígon I

3.700€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació de Veïns del 
Bonrepòs C

G59629063 El Bonrepòs C 1.600€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació de Veïns del 
Bonrepòs D

G59901744 El Bonrepòs D 1.700€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació veïns  Mas d’en 
Puig de Vallcodina

H58857103 Mas d’en Puig de 
Vall Codina

1.500€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació de veïns del 
Bonrepòs A

G59747683 El Bonrepòs A 5.000€ Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació de veïns del 
Bonrepòs B

H60356441 El Bonrepòs B 1.400€ Manteniment vies 
públiques i serveis 

Associació de veïns  de la 
Soleia

G61819900 La Soleia 1.430€ Manteniment vies 
Públiques i serveis 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
del vigent pressupost municipal, segon el detall següent:

TERCER. Aprovar les justificacions de les subvencions atorgades a les associacions de 
propietaris relacionades en el punt primer del present acord, corresponents als treballs 
de manteniment realitzats al llarg de l’any 2018.

QUART. Reconèixer l’obligació de les subvencions atorgades a les associacions de 
propietaris, amb càrrec a les corresponent aplicacions pressupostàries del vigent 
pressupost municipal, segons el detall següent:

NOM BENEFICIARI NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTARIA 

Associació de Veïns de la 
Servera

G58964578 La Servera 1.500€ 10.1532.48017

Junta de Compensació Solei 
dels Herbatges

G60806411 Solei els 
Herbatges

1.500€ 10.1532.48016

Associació veïns de la Creu 
Nova

G59362087 La Creu Nova 3.300€ 10.1532.48015

Associació de Veïns Can 
Margarit Polígon II

G59502609 Can Margarit 
polígon II

3.300€ 10.1532.48006

Associació de veïns Can 
Margarit Polígon I

G59319699 Can Margarit 
Polígon I

3.700€ 10.1532.48005

Associació de Veïns del 
Bonrepòs C

G59629063 El Bonrepòs C 1.600€ 10.1532.48003

Associació de Veïns del 
Bonrepòs D

G59901744 El Bonrepòs D 1.700€ 10.1532.48004

Associació veïns  Mas d’en 
Puig de Vallcodina

H58857103 Mas d’en Puig de 
Vall Codina

1.500€ 10.1532.48009

Associació de veïns del 
Bonrepòs A

G59747683 El Bonrepòs A 5.000€ 10.1532.48001

Associació de veïns del 
Bonrepòs B

H60356441 El Bonrepòs B 1.400€ 10.1532.48002

Associació de veïns  de la 
Soleia

G61819900 La Soleia 1.430€ 10.1532.48013

NOM BENEFICIARI NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTARIA 

Associació de Veïns de la 
Servera

G58964578 La Servera 1.500€ 10.1532.48017

Junta de Compensació Solei 
dels Herbatges

G60806411 Solei els 
Herbatges

1.500€ 10.1532.48016

Associació veïns de la Creu 
Nova

G59362087 La Creu Nova 3.300€ 10.1532.48015

Associació de Veïns Can 
Margarit Polígon II

G59502609 Can Margarit 
polígon II

3.300€ 10.1532.48006

Associació de veïns Can 
Margarit Polígon I

G59319699 Can Margarit 
Polígon I

3.700€ 10.1532.48005

Associació de Veïns del 
Bonrepòs C

G59629063 El Bonrepòs C 1.600€ 10.1532.48003

Associació de Veïns del 
Bonrepòs D

G59901744 El Bonrepòs D 1.700€ 10.1532.48004

Associació veïns  Mas d’en 
Puig de Vallcodina

H58857103 Mas d’en Puig de 
Vall Codina

1.500€ 10.1532.48009
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CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.

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 10:20 
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.

Associació de veïns del 
Bonrepòs A

G59747683 El Bonrepòs A 5.000€ 10.1532.48001

Associació de veïns del 
Bonrepòs B

H60356441 El Bonrepòs B 1.400€ 10.1532.48002

Associació de veïns  de la 
Soleia

G61819900 La Soleia 1.430€ 10.1532.48013
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