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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 10 d’abril de 2017 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 3 D’ABRIL DE 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:12 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 pel secretari 
accidental, Fernando Rivas Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa
- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
- Carme Benito Gómez, regidora
- Jordi Anducas i Planas, regidor

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents: Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado García, J.A. Andrés Palacios i Manel 
Ripoll i Puertas.

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. Successió del contractista per absorció de l'empresa adjudicatària del 
contracte de servei pel manteniment de l'aplicació informàtica Gespol (2015-
2017).

En data 27 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 
servei pel manteniment de l’aplicació informàtica Gespol, a l’empresa Bilbomática, SA 
amb CIF A-48270227, pel preu cert i global de //1.144,33.-// €, 21% d’IVA exclòs, 
essent formalitzat en la mateixa data, amb una durada inicial d’un any i prorrogable 
un any més amb data d’inici d’efectes l’1 de març de 2015. El contracte va ser 
prorrogat per un any més, fins el 28 de febrer de 2017, trobant-se per tant finalitzat i 
havent estat novament adjudicat a l’empresa Aplicaciones Gespol, SL amb CIF B-
95837555. 

En data 18 de gener de 2017, l’empresa Aplicaciones Gespol, SL amb CIF B-95837555 
ha aportat escriptura pública de segregació parcial de la societat Bilbomática, SA amb 

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

Codi Segur de Validació 48ce7393697d4e3482e37417f6f75238001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

31
/0

5/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=48ce7393697d4e3482e37417f6f75238001


CIF A-48270227, i el traspàs del patrimoni segregat a la societat Aplicaciones Gespol, 
SL amb CIF B-9583755, essent l’objecte de la segregació parcial la branca d’activitat 
composta, entre d’altres, per la prestació dels serveis a Entitats Locals i altres 
Administracions Públiques (Gespol Security System), atorgada davant del notari Sr. 
Juan Ignacio Gomeza Villa, amb número del seu protocol 1472 i data 28 de juny de 
2016, amb efectes 29 de setembre de 2016, data en què es va inscriure en el Registre 
Mercantil de Biscaia, Tom 5604, Foli 77, Full BI-67721, Inscripció 3.

En base a l’exposat es pot considerar acreditada l’esmentada segregació parcial de la 
societat Bilbomática, SA amb CIF A-48270227, i el traspàs del patrimoni segregat a la 
societat Aplicaciones Gespol, SL amb CIF B-9583755, per la qual cosa i atès l’establert 
a l’article 85. Supòsits de successió del contractista del TRLCSP, s’ha de considerar 
subrogada en les mateixes condicions contractuals, procedint la subsegüent presa de 
raó per l’òrgan de contractació competent.

En aquest sentit, s’ha de considerar correcta la factura presentada per l’empresa 
Aplicaciones Gespol, SL amb CIF B-95837555 en data 6 de març de 2017 a 
l’Ajuntament, amb registre núm. ENTRA-2017-1974, corresponent al període de 
facturació de l’1 de gener de 2017 i fins el 28 de febrer de 2017. 

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Seguretat Ciutadana, 
la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORD

ÚNIC. Donar-se per assabentada de la successió de l’empresa adjudicatària del 
contracte de servei pel manteniment de l’aplicació informàtica Gespol, a l’empresa 
Aplicaciones Gespol, SL amb CIF B-9583755, per absorció resultant de la escissió per 
segregació parcial de l’empresa adjudicatària Bilbomática, SA amb CIF A-48270227, 
subrogant-se la primera en les obligacions i deures relatius a l’esmentat contracte 
d’aquesta última, amb efectes 29 de setembre de 2016 i fins a la finalització de les 
seves obligacions contractuals amb l’Ajuntament.

ESPORTS

3. Aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions, en 
règim de concurrència competitiva,  per activitats organitzades a l’àmbit 
d’esports durant l’any 2016.

El Ple de l’Ajuntament en data 28 de desembre de 2016 va aprovar les Bases 
reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
per part dels departaments d'Esports i Cultura, per a activitats realitzades durant l'any 
2016, i d'Ensenyament, per a activitats realitzades durant el curs escolar 2015-2016. 
Aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província del 26 de gener de 
2017.

En compliment de la base desena correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de 
la convocatòria, que haurà de subjectar-se al principi de publicitat.
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Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea d’Esports, la Junta de 
Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions, en règim de 
concurrència competitiva,  per activitats organitzades a l’àmbit d’esports durant l’any 
2016, conforme a les bases reguladores aprovades pel Ple de l’Ajuntament.

SEGON.  Determinar que el termini de presentació de sol·licituds per participar en 
concurs és de 20 dies hàbils comptats a partir de la publicació de l’anunci a la pàgina 
web de l’Ajuntament.

TERCER. Designar els membres que composaran l’òrgan col·legiat que examinarà i 
valorarà les sol·licituds, així com, l’òrgan instructor de les actuacions:

Òrgan instructor:  Tècnic d’Esports
        Regidor d’Esports

Òrgan col·legiat:  Comissió d’Avaluació:
      President: Alcaldessa o regidor en qui delegui  

                     Vocals: 1. Regidor d’Esports
        2. Tècnic d’Esports

      Secretari: el de la Corporació o funcionari en qui delegui.

QUART.  Autoritzar la despesa per l’import de 44.000 € a càrrec de la partida 
pressupostària 34.341.48900 del pressupost municipal vigent.

CINQUÈ. Donar publicitat de les bases i de la convocatòria mitjançant  publicació a la 
pàgina web de l’Ajuntament.

URBANISME

4. Atorgament subvenció pel manteniment de la urbanització Santa Maria de 
l'Avall i Bonrepòs C realitzat al 2016.

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.

Aquest convenis tenen per objecte establir una relació de col·laboració entre 
l’Ajuntament i les diferents Associacions de Propietaris de les urbanitzacions, per a la 

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

Codi Segur de Validació 48ce7393697d4e3482e37417f6f75238001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

31
/0

5/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=48ce7393697d4e3482e37417f6f75238001


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 2017 l’atorgament d’una 
sèrie de subvencions directes a les Associacions de Propietaris que es detallaran a 
continuació, 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. 
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.

El 17 de març de 2017 NRE 2480 l’Associació de propietaris del Bonrepòs C sol·licita 
la subvenció per finançar les despeses de manteniment de la urbanització realitzades 
durant l’any 2016 i aporten tota la documentació necessària segons l’establert a 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

El 21 de març de 2017 NRE: 2621 i posteriors esmenes realitzades el 23 de març de 
2017 NRE: 2693, la Junta de Compensació de la UA Santa Maria de l’Avall  sol·licita la 
subvenció per finançar les despeses de manteniment de la urbanització realitzades 
durant l’any 2016 i aporten tota la documentació necessària segons l’establert a 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Via Pública i Habitatge, 
la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Atorgar a les diferents Associacions de Propietaris les subvencions 
corresponents a l’anualitat 2017 destinades a sufragar les despeses que hagin assumit 
durant l’any 2016 com a conseqüència de la realització d’obres de manteniment i 
conservació o la instal·lació o millora de serveis en la urbanització.

NOM BENEFICIARI NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ

CONCEPTE

Junta de Compensació Santa 
Maria de l’Avall

V58584764 Santa Maria de 
l’Avall

9.900 Manteniment vies 
públiques i serveis

Bonrepòs C G59629063 Bonrepòs C 1.600 Manteniment vies 

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

Codi Segur de Validació 48ce7393697d4e3482e37417f6f75238001

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

Metadades Classificador:Acta  -

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 A

b
ar

ca
 M

ar
tí

n
ez

31
/0

5/
20

17
L

a 
se

cr
et

àr
ia

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=48ce7393697d4e3482e37417f6f75238001


La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària del 
vigent pressupost municipal, segon el detall següent:

TERCER. Els beneficiaris hauran de justificar aquestes subvencions segons estableixen 
els esmentats convenis.

QUART. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.

5. Atorgament subvenció 2017 pel manteniment  realitzat a l'any 2016 a les 
urbanitzacions de Can Llopard, La Soleia, Bonrepòs D.

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.

Aquest convenis 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 2017 l’atorgament d’una 
sèrie de subvencions directes a les Associacions de Propietaris que es detallaran a 
continuació, 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. 
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.

públiques i serveis

NOM BENEFICIARI NIF IMPORT 
SUBVENCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA

Junta de Compensació Santa Maria 
de l’Avall

V58584764 9.900 11.1532.48014

Bonrepòs C G59629063 1.600 11.1532.48003
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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.

El 29 de desembre de 2016 NRE 2017/10193 i posteriors esmenes realitzades el 20 
de febrer de 2017 NRE: 154/2017 la Junta de Compensació de la UA La Soleia sol·licita 
la subvenció per finançar les despeses de manteniment de la urbanització realitzades 
durant l’any 2016 i aporten tota la documentació necessària segons l’establert a 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

El 30 de desembre de 2016 NRE: 10233  i posteriors esmenes realitzades el 2 de gener 
de 2017  NRE: 2017/28, 17 de gener de 2017 NRE: 2017/402, 28 de febrer de 2017 
NRE: 2017/1764  i 15 de març de 2017 NRE: 2017/2365 l’Associació de veïns de Can 
Llopart sol·licita la subvenció per finançar les despeses de manteniment de la 
urbanització realitzades durant l’any 2016 i aporten tota la documentació necessària 
segons l’establert a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

El 13 de març de 2017 NRE: 2017/2305 l’Associació de Propietaris del Bonrepòs D 
sol·licita la subvenció per a finançar les despeses de manteniment de la urbanització 
realitzades durant l’any 2016 i aporta documentació necessària segons l’establert a 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament  

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Via Pública i Habitatge, 
la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Atorgar a les diferents Associacions de Propietaris les subvencions 
corresponents a l’anualitat 2017 destinades a sufragar les despeses que hagin assumit 
durant l’any 2016 com a conseqüència de la realització d’obres de manteniment i 
conservació o la instal·lació o millora de serveis en la urbanització.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària del 
vigent pressupost municipal, segon el detall següent:

NOM BENEFICIARI NIF URBANITZACIÓ IMPORT 
SUBVENCIÓ

CONCEPTE

Junta de Compensació La 
Soleia

G61819900 La Soleia 1.500 Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació de Veïns Can 
Llopard 

G60269719 Can Llopard 4.200 Manteniment vies 
públiques i serveis

Associació propietaris 
Bonrepòs D 

G59901744 Bonrepòs D 1.700 Manteniment vies 
públiques i serveis 

NOM BENEFICIARI NIF IMPORT 
SUBVENCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA

Junta de Compensació La Soleia G61819900 1.500 11 1532 48013
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TERCER. Els beneficiaris hauran de justificar aquestes subvencions segons estableixen 
els esmentats convenis.

QUART. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.

IGUALTAT DE GÈNERE

6. Pròrroga convenis amb entitats de dones 2017.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, mitjançant l’Àrea de Polítiques d'Igualtat, contempla 
com una de les seves finalitats la de promoure activitats que contribueixin a la millora de la 
qualitat de vida de les persones, i en especial l’avenç de les dones en la seva integració en el 
conjunt d’àmbits de la societat. En aquest sentit és d’interès d’aquest Ajuntament de Corbera 
de Llobregat col·laborar amb les entitats i col·lectius de dones de la nostra vila en la tasca 
comuna de promoure i dinamitzar la vida associativa de Corbera de Llobregat.

Per això, des de l’any 2008 ha signat convenis de col·laboració i cessió d’espai amb les 
tres entitats de dones de Corbera: amb l’associació Coses de Dones amb el NIF núm. G-
64335094, amb l’associació Dones amb Coratge amb el NIF núm. G-65327439 i amb 
l’associació Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera amb el NIF núm. G-66497181.

Degut que l’article vuitè del conveni reconeix que aquest conveni té vigència d’un any 
des de la data d’aprovació, podent-se prorrogar de forma expressa per períodes iguals 
fins a un màxim de quatre anys. Procediríem a realitzar la primera pròrroga.  

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Polítiques d’Igualtat, 
la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Prorrogar la minuta dels convenis de col·laboració a formalitzar, de forma 
independent, amb les entitats Coses de Dones, Dones amb Coratge i la Xarxa de Dones 
Emprenedores de Corbera pel desenvolupament d’activitats, amb efectes des del 27 
de març de 2017 al 26 de març de 2018, que queden incorporades a l’expedient.

SEGON. Facultar l’Alcaldia o persona en qui delegui per a la signatura dels convenis.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Coses de Dones, l’Associació Dones amb 
Coratge i l’Associació Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera.

7. Aprovació de la normativa del Banc del Temps.

Associació de Veïns Can Llopard G60269719 4.200 11 1532 48019

Associació de Propietaris Bonrepòs D G59901744 1.700 11 1532 48004
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El Banc del Temps de Corbera de Llobregat, és una iniciativa ciutadana, potenciada i 
recolzada per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per donar resposta a la necessitat 
de generar xarxes socials que propiciïn que la ciutadania es conegui, intercanviar 
coneixements i/o recolzar a persones que visquin soles o que necessitin cobrir algunes 
necessitats.

El Banc del Temps està obert a homes i dones de totes les edats que vulguin promoure 
intercanvi de tasques, aprendre nous coneixements, compartir aficions i conèixer gent 
nova. 

No es tracta d’un projecte de voluntariat, ja que el servei que es realitza es remunera 
amb hores. Per tant, la unitat d’intercanvi del Banc del Temps és l’hora 
independentment de l’intercanvi que es realitzi.
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea Polítiques d’Igualtat, 
la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la creació del programa Banc del temps de Corbera de Llobregat.

SEGON. Aprovar les normes de funcionament segons document existent a l'expedient.

TERCER. Nomenar la tècnica de Polítiques d’Igualtat, S. M. F. (LOPD), com a persona 
responsable que assumirà les funcions encomanades a la Secretaria de les normes de 
funcionament.  

SECRETARIA

8. Donar compte de resolucions d’especial interès.

1. De la notificació de l’acord de la Junta de Govern de l’AMB (ENTRA-2017-2150), per 
la signatura del conveni de col·laboració entre l’Àrea metropolitana de Barcelona i 
l’Agència catalana de l’aigua per a l’execució de les obres incloses a l’actuació 
“complement de finançament de les obres de col·lectors i connexions per a l’adequació 
del bombament de Can Palet al col·lector de la riera de Corbera, increment de 
potència”. 
 
ASSUMPTES 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 i, en tot cas, amb el vot 
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favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació el punt següent que 
resulta aprovat amb el mateix quòrum.

Urgència. Aprovació despesa concert Societat Sant Telm 2017.

En data 19/12/2002 es va formalitzar el contracte de prestació del servei de les 
activitats culturals, festives i d’ocupació del lleure amb la Societat Cultural Sant Telm. 
D’aquest contracte s’han aprovat dues modificacions, la primera en data 19 de juliol 
de 2006 (clàusula 6) i la segona el 15 de novembre de 2013 (clàusula 2 i 6).

La clàusula cinquena del contracte estableix que el termini del concert serà de cinc 
anys, prorrogables de cinc en cinc anys fins un màxim de quinze. La voluntat municipal 
ha estat la de prorrogar tàcitament el present contracte fins els límits autoritzats a fi i 
efecte de propiciar l’execució de les obres d’inversió, més tenint en compte que l’ens 
local no disposa de les instal·lacions adequades i en condicions per a prestar un servei 
anàleg al concertat.

D’altra banda la clàusula sisena del contracte preveu la contraprestació econòmica a 
prestar per part de l’Ajuntament en l’import de 25.000 € en còmput anyal, conforme 
a la darrera modificació operada el 15/11/2013.

Els pagaments per part de l’Ajuntament van començar a realitzar-se l’1 d’agost de 
2006 i atès que l’obligació econòmica aprovada va ser per un període de cinc anys, la 
Junta de Govern Local en sessió de data 23/09/2011 va acordar ampliar l’autorització 
i disposició de la despesa fins al final del segon període contractual, això és el 
19/12/2012.
 
Respecte de la vigència del contracte, l’Alcaldia va estimar en el Decret núm. 
2387/2012 de 28 de desembre que s’havia produït la pròrroga tàcita del tercer període 
quinquennal del contracte amb validesa fins el 19/12/2017. A més,  en el decret 
s’autoritzava i  disposava la despesa de caràcter plurianual  des del 20/12/2012 fins 
el 19/12/2016. 

Així doncs, cal adoptar l’acord econòmic per autoritzar i disposar el darrer any del 
contracte fins al seu venciment el 19/12/2017.

Quant a la competència per a la seva aprovació correspon al Ple de l’Ajuntament. 
Tanmateix, en sessió extraordinària de 30 de juny de 2015 es va acordar la seva 
delegació en favor de la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió 
Assessora.

No obstant això, atesa la necessitat de regularitzar els acords econòmics el més aviat 
possible i que la propera sessió de la Comissió Assessora ordinària està prevista per al 
mes de maig, aquesta Alcaldia considera necessari la inclusió d’aquesta proposta en 
la propera Junta de Govern Local per via d’urgència en els termes de l’article 123.2 
ROFRJ.
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Per tot l’exposat, a proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local acorda el següent:

ACORDS

PRIMER.  Autoritzar i  disposar la despesa en concepte de subvenció i conforme a la 
clàusula 6a del plec, a favor de la Societat Sant Telm, amb NIF G58213372, per import 
de 25.000,00  € que es farà efectiva amb efectes de la data 20/12/2016 fins el 
19/12/2017 amb càrrec a la partida pressupostària núm. 33.334.48903 del vigent 
pressupost municipal.

SEGON. Donar compte a la Comissió Assessora en la propera sessió ordinària que 
celebri als efectes previstos a l’article 126.2 ROFRJ.

9. 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 11:00 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretari accidental 
certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

                                                            
La secretària, Maria Abarca Martínez         

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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