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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 10 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 EN FUNCIONS EL DIA 3 DE JUNY DE 2019.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 09.35 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.

ESPORTS

2. Aprovació del Conveni de col·laboració amb Motoclub Corbera

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari el foment i la promoció 
d’activitats esportives dins de la societat, per aquesta tasca aquest ajuntament hi 
compta amb el teixit social i esportiu de les entitats esportives municipals, que 
dinamitzen bona part de les activitats esportives que es programen anualment. És per 
això que es contempla en el pressupost general per a l’exercici 2019 l’atorgament 
d’ajuts directes a entitats esportives del municipi, de conformitat amb el que estableix 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).
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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 Motoclub 
Corbera, per import de 1.700,00 € (mil set-cents  euros) que enguany ha fet la rebuda 
a la pilot Corberenca Laia Sanz, en la seva arribada, desprès de la seva participació en 
el Rally Dakar, com a reconeixement a la tasca esportiva i els èxits assolits durant tota 
la seva etapa.

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.

Atesa la voluntat política en el sentit de fer efectius aquests convenis de col·laboració, 
és que els  porta a terme sota la supervisió, la valoració i el criteri jurídic i econòmic 
d’aquest ens.

L’entitat MotoClub Corbera, amb CIF  CIF G59564112, ha presentat els escrits amb 
núm. de registre d’entrada 1130/2019, 4017/2019 i 4438/2019.

Atès que es considera d’interès municipal i pel conjunt de la societat de Corbera un 
reconeixement a la tasca realitzada per aquesta esportista i vistos els èxits assolits 
durant tots aquests anys, que aquest ajuntament recolza la realització d’aquesta 
activitat i els seus actes de celebració.

Vist l’informe emès pel tècnic d’esports el 22 de maig de 2019, en el que determina 
que la documentació aportada relativa a la justificació de la despesa, aquesta compleix 
els requisits exigits, i l’import total al que ascendeixen els documents és de 1.763,32€.

Per tot l’exposat, la Regidoria d’Esports, 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 Motoclub Corbera, per a la realització de les activitats programades pels 
actes de rebuda de la pilot de Corbera Laia Sanz després de la seva participació en el 
Rally Dakar.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l’entitat Motoclub Corbera, amb CIF G59564112, per import de 1.700,00 destinada a 
finançar la realització de les activitats programades pels actes de rebuda de la pilot de 
Corbera Laia Sanz després de la seva participació en el Rally Dakar.
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a favor de l'entitat Motoclub Corbera, amb 
CIF G59564112, per import de 1.700,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
34.341.48903 del vigent pressupost municipal.

QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a favor de Motoclub Corbera, 
amb CIF G59564112, per import de 1.700,00 €, destinada a la realització de les 
activitats programades pels actes de rebuda de la pilot de Corbera Laia Sanz després 
de la seva participació en el Rally Dakar.

CINQUÈ. Reconèixer l’obligació de la despesa de la subvenció atorgada a favor de 
Motoclub Corbera, amb CIF G59564112, per import de 1.700,00 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 34.341.48903 i procedir al seu pagament una vegada 
subscrit el conveni regulador.

SISÈ. Facultar a l’alcaldessa o en qui delegui per a la signatura del conveni.

SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

3. 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 10:11 
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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