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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 11 de desembre 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 4 de desembre de 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 12:15 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, Rosa Boladeras Serraviñals, i assistits per la 
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

 Alfredo Prado Garcia, primer tinent d’alcaldessa
 Jose Antonio Andrés Palacios, segon tinent d’alcaldessa
 Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
 Carme Benito Gómez, regidor
 Manel Ripoll i Puertas, regidor

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1. Aprovació acta sessió extraordinària i urgent de 23 de novembre de 2017.

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

2. Aprovació acta sessió ordinària de 27 de novembre de 2017

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

RÈGIM INTERIOR

3. Incoació contracte servei de manteniment de l’aplicació informàtica 
ABSIS.

L’Ajuntament té la necessitat de formalitzar la contractació del servei de manteniment 
de l’aplicació informàtica ABSIS/Berger-Levrault, actualment instal·lada a les 
dependències administratives de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per a l’any 
2018.

La responsable dels serveis d’administració electrònica ha emès informe de data 23 de 
novembre de 2017 on, un cop efectuada la negociació i en base al pressupost presentat 
en data 30 d’octubre per l’empresa ABS Informàtica, SL amb CIF B-59383596, sol·licita 
la contractació d’aquest servei a favor d’aquesta empresa ja que és la titular dels drets 
d’explotació i dels dret de propietat intel·lectual de l’aplicació, amb una durada d’un 
any, prorrogable un any més i per un import de 10.847,09 €/any, 21% d’IVA no inclòs.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Ateses les característiques d’aquesta contractació el procediment haurà de seguir la 
tramitació ordinària i s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat amb una 
única empresa licitadora, de conformitat amb l’article 170.d) del TRLCSP.

La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe que forma part de l’expedient.
 
Per tot això, a proposta de la Regidoria de Règim Interior, la Junta de Govern Local, 
acorda el següent:

ACORDS

PRIMER. Iniciar l’expedient per a la contractació del servei de manteniment de 
l’aplicació informàtica ABSIS/Berger-Levrault, per quedar justificat l’interès públic, pel 
procediment negociat sense publicitat amb una única empresa licitadora, amb una 
durada inicial d’un any, prorrogable per un any més, amb data d’inici 1 de gener de 
2018.

SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que regularan la contractació del servei expressat en el punt 
anterior.
 
TERCER. Requerir l’empresa licitadora que aporti, en el termini màxim de tres dies 
hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord, la declaració 
de conformitat per executar el servei en les mateixes condicions que en el pressupost 
presentat en data 30 d’octubre de 2017, així com la documentació acreditativa per 
poder contractar amb l’Ajuntament, d’acord amb l’establert en la clàusula 9 del PCAP, 
l’acreditació de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb 
la seguretat social, en el cas que no autoritzi l’Ajuntament a fer-ho mitjançant l’Annex 
I a presentar.

QUART. Notificar la present resolució a l’empresa licitadora.
 
CINQUÈ. Autoritzar la despesa per import total de 13.124,98 €, que inclou l’IVA, amb 
càrrec a la consignació pressupostària de la partida 02.920.21600 subordinada al 
crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2018.

COMUNICACIÓ

4. Adjudicació del contracte de servei per a la publicació de la revista 
l'Avançada

En data 16 d’octubre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del servei per al disseny, maquetació, 
impressió i publicació de la revista municipal “L’Avançada” de Corbera de Llobregat, i 
es va convocar la licitació, mitjançant procediment obert i amb aplicació de mesures 
de gestió eficient en la tramitació, amb un pressupost base de licitació de 
//14.800,00.// €, 21% d’IVA exclòs.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En data 9 de novembre de 2017 va tenir lloc l’obertura del sobre núm. 2 corresponent 
a la proposició econòmica i criteris avaluables automàticament, de les dotze pliques 
presentades i admeses, amb el resultat que consta en l’acta signada, essent 
posteriorment valorades per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en les 
actes emeses en dates 10 de novembre de 2017 i 20 de novembre de 2017, que 
s’incorporen a l’expedient, i on es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa 
licitadora Ediciones Gráficas Rey, SL amb CIF B-59062091, en haver obtingut una 
puntuació de 91,76, en proposar un import total de 9.400,00 €, 4% d’IVA exclòs, tot i 
haver incorregut en baixa anormal o desproporcionada, que ha estat degudament 
justificada.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2017/2111, de 22 de novembre, es va requerir l’empresa 
licitadora Ediciones Gráficas Rey, SL amb CIF B-59062091, en haver resultat l’empresa 
licitadora amb l’oferta més avantatjosa de les presentades en el procediment de 
licitació de referència, en haver ofert un import total màxim de 9.400,00 €, 4% d’IVA 
exclòs, per a què en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de la recepció del 
mateix, diposités l’import corresponent a la fiança definitiva.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits 
en el Decret d’Alcaldia núm. 2017/2111, de 22 de novembre, i per tot l’exposat, LA 
Junta de Govern Local, a proposta d’aquesta regidoria adopta els acords següents:

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei per al disseny, maquetació, impressió i 
publicació de la revista municipal “L’Avançada” de Corbera de Llobregat, a l’empresa 
Ediciones Gráficas Rey, SL amb CIF B-59062091, per import total màxim de 
//9.400,00.-// €, 4% d’IVA exclòs, pel període inicial d’un any i amb data d’inici 
d’efectes d’1 de gener de 2018, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives 
Generals i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.

SEGON. Autoritzar la constitució de la garantia per import de //940,00.-// € mitjançant 
la retenció de l’import del contracte, segons sol·licitud presentada per l’empresa 
adjudicatària, amb registre d’entrada 2017/10999, de 28 de novembre.
 
TERCER. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta 
d’empreses licitadores, així com els informes de valoració, i publicar-lo en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

QUART. Formalitzar el present contracte en document administratiu i amb signatura 
digital, dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, 
segons s’estableix en l’article 8.i) Mesures de gestió eficient en la tramitació del Decret 
Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 
al qual s’annexarà el Plec de clàusules i el Plec de prescripcions com a part integrant, 
i publicar-lo en el perfil del contractant de conformitat amb l’article 154 del TRLCSP.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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CINQUÈ. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de //9.776,00.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la 
partida pressupostària 01.924.22698, subordinada al crèdit que es consigni en el 
pressupost de l’any 2018.
SISÈ. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de //5.616,00.-// € aprovada en 
el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient.

ENSENYAMENT

5. Sol·licitud subvenció programa complementari de reforma i millora dels 
equipaments educatius

El 26 d'octubre de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el 
Programa complementari de reforma i millora dels equipaments locals, en el marc del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", i el seu règim regulador.

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat està duent a terme una actuació plurianual de 
substitució de la fusteria exterior i finestres de l'Escola Jaume Balmes, dins la qual no 
hi eren incloses les finestres del gimnàs del centre escolar.

Aquesta convocatòria de subvencions ens obre una via de finançament per realitzar, 
també, la substitució de les finestres del gimnàs de l'Escola.

El cost estimat a la memòria tècnica de valoració és de 24.321,00.-€.

El 28 de novembre de 2017, el tècnic municipal d’Ensenyament ha emès un informe 
relatiu a aquesta convocatòria, que s’adjunta a l’expedient igualment com els 
formularis associats de sol·licitud.

Per tot això, a proposta de la Regidoria d’Ensenyament, la Junta de Govern Local 
adopta els següents: 

ACORDS

PRIMER.- Sol·licitar subvenció a la Diputació de Barcelona dins la Línia de Suport 3 
“Equipaments educatius” del Programa complementari de reforma i millora dels 
equipaments locals, per valor de 24.321,00.-€.

SEGON.- Adjuntar aquest Acord a la sol·licitud a realitzar a través del Portal de tràmits 
de la Diputació abans del 15 de desembre de 2017.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

6. Atorgament d’autoritzacions de venda no sedentària en el mercat 
setmanal.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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La Junta de Govern local en sessió del 10 d’abril de 2017 va aprovar les bases i la 
convocatòria del procediment obert en règim de concurrència competitiva per a 
l’atorgament d’autoritzacions de venda no sedentària en el mercat setmanal.

La clàusula catorzena de les esmentades bases estableix que les parades que resultin 
vacants durant l’any podran ser cobertes temporalment i fins a la propera convocatòria 
d’autoritzacions.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de setembre de 2017, 
va adoptar l’acord per concedir autoritzacions en el mercat de venda no sedentària.

El 16 de novembre del 2017, el senyor Moktar Mir, presenta instància amb NRE 
2017/10592, mitjançant la qual sol·licita una parada de 12 metres en el mercat de 
venda no sedentària de Corbera de Llobregat, per a la venda de roba interior, i adjunta 
tota la documentació que es requereix a les bases per a l’atorgament d’autoritzacions, 
que s’incorpora a l’expedient. 

Segons el reglament del mercat de venda no sedentària de Corbera de Llobregat i atès 
el que disposa l’article 10 del mateix, s’haurà de respectar el màxim de 6 metres per 
a les parades de no alimentació, per tant per a l’exercici de l’activitat sol·licitada de 12 
metres es requereix de l’autorització de dues llicències.

Actualment el nombre màxim de parades d’acord amb la tipologia del producte que 
sol·licita el senyor Moktar Mir és la següent:

 Subgrup 4d: Equipament per la persona. Roba interior dona/home/infants. 
Nombre 3

El 15 de novembre de 2017 el senyor Mir ingressa les fiances corresponents a un 
trimestre de la taxa per a la venda ambulant d’acord amb les tarifes de l’Ordenança 
fiscal vigent.

PARADA 1

MOKTAR MIR

NIE: 3517050M
C/ Sant Andreu, 79, entl 1a
08923 Santa Coloma de Gramenet
Subgrup 4d: Equipament per la persona. Roba interior dona/home/
Parada: 6ml
Liquidació: 13,00 € x 13 dies= 169,00.-€
TOTAL: 169,00.-€

PARADA 2

MOKTAR MIR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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NIE: 3517050M
C/ Sant Andreu, 79, entl 1a
08923 Santa Coloma de Gramenet
Subgrup 4d: Equipament per la persona. Roba interior dona/home/
Parada: 6ml
Liquidació: 13,00 € x 13 dies= 169,00.-€
TOTAL: 169,00.-€

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, la Junta 
de Govern Local adopta els següents: 

ACORDS

PRIMER. Concedir autorització provisional per a la venda no sedentària en el mercat 
setmanal dels dissabtes, en horari de 8 a 14 hores i fins a la propera convocatòria 
d’autoritzacions,  a la persona que es detalla a continuació:

PARADA 1

Llicència número 26/2017 
Sr. Moktar Mir (NIE: X3517050M)
Tipus de producte: Equipament per la persona. Subgrup 4d. Roba interior 
dona/home/infants
Ocupació: 6 metres lineals.

PARADA 2

Llicència número 27/2017 
Sr. Moktar Mir (NIE: X3517050M)
Tipus de producte: Equipament per la persona. Subgrup 4d. Roba interior 
dona/home/infants
Ocupació: 6 metres lineals.

TERCER. Advertir al titular d’aquestes autoritzacions que han d’acomplir amb totes 
les obligacions establertes al Reglament del mercat de venda no sedentària a Corbera 
de Llobregat, l’incompliment de les quals comporta la revocació de les autoritzacions 
concedides.

QUART. Advertir a l’interessat que l’adjudicació de les autoritzacions s’ha efectuat de 
manera provisional i que el termini serà el que resti fins a l’adjudicació del nou concurs 
que es convoqui sense que tingui dret a cap tipus de reclamació. En el cas que vulgui 
ser titular d’ una autorització definitiva, haurà de participar en el nou concurs que 
convoqui l’Ajuntament, sense que el temps d’exercici atorgat per a l‘autorització 
provisional pugui suposar cap tipus de benefici sobre els demés participants. 

ASSUMPTES URGENTS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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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 
favorable de la majoria absoluta, se sotmeten a examen i votació els punts seguents 
que resulten aprovat amb el mateix quòrum.

Finances

Urgència I. Aprovació 3 préstecs programa Caixa Crèdit 2017 Diputació de 
Barcelona i minuta conveni.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat en data 9 d’octubre de 2017 va sol·licitar  tres  
préstecs a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,  per tal de finançar  les 
següents inversions de l’exercici 2017: Inversió reposició infraestructura sanejament, 
per import de 80.000,00 €, Expropiació finca 11536 a l’Avançada, per import de 
50.000,00 €, i Inversió reposició escoles, per import de 45.000,00 €,  amb un tipus 
d’interès del 0%.

Vistes les notificacions sobre els acords presos de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona en sessió celebrada el dia 9 de novembre de 2017 en què s’aprova la 
concessió dels crèdits que tot seguit es detallen: 

Ens local: Ajuntament de Corbera de Llobregat 
Actuació: Inversió reposició infraestructura sanejament
Import crèdit: 80.000,00 EUR
Interès: 0%
Tipus d’interès implícit* 0,44%
Interessos implícits estimats 1.902,41 EUR
Anualitats: 10
Referència: 79/2017

Ens local: Ajuntament de Corbera de Llobregat 
Actuació: Expropiació finca 11536
Import crèdit: 50.000,00 EUR
Interès: 0%
Tipus d’interès implícit* 0,44%
Interessos implícits estimats 1.189,00 EUR
Anualitats: 10
Referència: 80/2017

Ens local: Ajuntament de Corbera de                 
Llobregat 

Actuació: Inversió reposició escoles
Import crèdit: 45.000,00 EUR

Interès: 0%
Tipus d’interès implícit* -0,24%
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Interessos implícits estimats -325,83 EUR

Anualitats: 5

Referència: 81/2017

* d’acord  amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) de la 
Dirección General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de 
setembre de 2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions d’endeutament  
i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Atès que d’acord amb el Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona 
es requereix per a la seva tramitació l’acceptació dels crèdits, així com, l’aprovació del 
conveni que els regula.

Vist el text del model del conveni a aprovar que es transcriu a continuació:

I. ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la seva presidenta, la Sra. Mercè Conesa 
i Pagès, assistida per la secretària general, la Sra. Petra Mahillo García.  

AJUNTAMENT DE            .                                       , representat per l’Il.lm./a.  
Sr./a,                      ,           alcalde/essa, amb assistència 
del/la.Sr./a, 
                                                                           , secretari/ària de la Corporació.

II. FINALITAT

Concertar  un préstec concedit per la Diputació de Barcelona, i les condicions 
que el regiran. 

III. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de                                    ,  
va  prendre l'acord d'atorgar a  l’Ajuntament de un crèdit amb 
càrrec a la Caixa de Crèdit, les característiques del qual es detallen al pacte primer.

L’Ajuntament de                                               , en data                             , va 
acceptar el préstec i les condicions reflectides en aquest conveni.  

Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:

“CONVENI 
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PACTES

1. Concessió -  La Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de                                  
, un crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit per un import de                            euros, 
destinat al finançament de l'actuació                               , amb un tipus d’interès 
del 0 %, que s'haurà de tornar en              anualitats , amb la 
referència                        ,  segons les condicions que s'expressen en aquest 
conveni.

2. Acceptació -  L'Ajuntament accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat 
plena, com també a les condicions que el regulen, en particular al Reglament 
de la Caixa de Crèdit i la  normativa legal aplicable.

3. Lliurament - L'import final del crèdit que l'Ajuntament pot disposar no 
superarà l'import concedit ni el cost de l'actuació. El conjunt del 
finançament, inclòs el préstec, no podrà sobrepassar el cost d'execució de 
l'actuació.

4. Devolució - L’import de les anualitats de devolució del crèdit resultarà d’aplicar 
l’interès fixat sobre la quantitat realment disposada. Si s'aplica interès, la 
Diputació podrà revisar-lo segons el que estableix l'article 3è del Reglament de 
la Caixa de Crèdit. Les anualitats venceran el 30 de juny de cada any , i el 
seu pagament es realitzarà entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de cada 
any, mitjançant l'ingrés del seu import a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona. L'Ajuntament té l'obligació d'efectuar aquest ingrés sense esperar la 
notificació de la Diputació.

5.  Consignació pressupostària -  L'Ajuntament es compromet a consignar en 
l'estat de despeses dels seus pressupostos dels exercicis en què s'hagi de 
reintegrar el crèdit les partides corresponents que permetin  pagar a la Diputació 
l'import de les anualitats fixades.

6. Garanties - L’Ajuntament, en garantia de la devolució del capital prestat i dels 
interessos vençuts, afectarà recursos suficients, d’entre qualsevol dels 
ingressos que legalment té establerts, durant el període de durada del préstec. 
La Diputació de Barcelona quedarà facultada per requerir dels organismes 
pagadors o recaptadors la totalitat de les quantitats vençudes i no satisfetes. 
La Diputació podrà rescabalar-se dels deutes en primer lloc a través de la seva 
compensació per les subvencions o altres lliuraments dels quals sigui beneficiari 
l’Ajuntament.

7. Compensació de deutes - Si en el moment de l'abonament parcial o total del 
crèdit concedit, l'Ajuntament tingués deutes vençuts amb la Diputació per 
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qualsevol concepte, s'accepta sense que calgui cap més tràmit, que s'efectuï la 
corresponent compensació de deutes.

8. Facultats de la Diputació - La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol 
moment comprovar el compliment de les obligacions i els compromisos contrets 
per l'ens prestatari, com també l'aplicació efectiva del crèdit al finançament de 
l'actuació per a la qual ha estat concedit. Així mateix, la Diputació es reserva la 
facultat d'interpretar les clàusules d'aquest conveni, com també la de resoldre 
els dubtes que sorgeixin del seu compliment.

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en el 
lloc i la data que s’assenyalen.”

Vist que les operacions de crèdit estan previstes al pressupost vigent.

Atès el que disposa l’article 52.2  del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local 
i, d’acord amb el que disposa l’article 56 de les Bases d’execució del vigent pressupost,  
l’aprovació d’aquestes operacions de crèdit correspon a la Junta de Govern Local, per 
delegació del Ple, ja que  l’import d’aquestes operacions de crèdit no superen  el 10% 
dels recursos ordinaris del  pressupost de l’any 2017, però  durant el present exercici 
s’ha aprovat una altra operació de crèdit, i  l’import acumulat  de les quals excedeix el 
10 % esmentat. 

L’interventor municipal ha emès informe favorable que queda incorporat a l’expedient.

Donat que les despeses finançades amb càrrec a les esmentades operacions de crèdit 
s’han de reconèixer amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017, i que la propera sessió 
ordinària de la Comissió Assessora (encarregada de dictaminar els assumptes de 
competència plenària) està fixada a mitjans del mes de gener de 2018, es dóna el 
supòsit d’urgència en l’actuació municipal.

Per tot l’exposat, a proposta d’aquesta Tinència d’Alcaldia, la Junta de Govern Local 
que, prèvia aprovació de la inclusió per urgència d’aquesta proposta en l’ordre del dia, 
adopta els següents:

ACORDS

PRIMER. Acceptar els crèdits concedits per la Caixa de Crèdit de la Diputació de 
Barcelona, de conformitat amb els termes de l’acord de concessió de la Junta de 
Govern Local de la Diputació de Barcelona de data 9 de novembre de 2017, segons el 
següent detall:

Referència 79/2017:

Actuació: Inversió reposició infraestructura sanejament
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Import crèdit: 80.000,00 EUR
Interès: 0%
Anualitats: 10

Referència 80/2017:

Actuació: Expropiació finca 11536
Import crèdit: 50.000,00 EUR
Interès: 0%
Anualitats: 10 

Referència 81/2017:
81/2017

Actuació: Inversió reposició escoles
Import crèdit: 45.000,00 EUR
Interès: 0%
Anualitats: 5

SEGON. Aprovar el conveni que regula els crèdits concedits per la Caixa de Crèdit de 
la Diputació de Barcelona, i que figura a dalt transcrit.

TERCER. Trametre l’acord d’acceptació dels crèdits concedits i  d’aprovació del conveni 
que els regula  a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona.

QUART. Donar compte a la Comissió Assessora  en la propera sessió ordinària que es 
dugui a terme als efectes previstos a l’article 126.1 ROFJ.

CULTURA

Urgència II. Proposta modificació conveni Comis. Reis 2017   

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en exercici de les seves competències de 
foment de la cultura dins del municipi i de promoció de les activitats socials i d’ocupació 
del lleure, va signar el maig de 2017, un conveni regulador amb l’Associació  Comissió 
de Reis de Corbera.

El conveni, el text del qual s’adjunta a l’expedient, regula les condicions de 
finançament i suport de l’Ajuntament a l’associació, mitjançant l’atorgament d’una 
subvenció anual de 6000€, i  l’atorgament d’una bestreta del 70% de l’import en 
concepte de bestreta, per tal que la beneficiària pogués fer front a part dels costos de 
del desenvolupament de la cavalcada de Reis 2017 i la preparació de les carrosses per 
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a la cavalcada 2018; l’altra 30% s’havia de satisfer a partir de la presentació de la 
justificació de la totalitat de l’activitat subvencionada.

La Comissió de Reis, ha posat en coneixement d’aquesta Regidoria que, tot i haver 
rebut la bestreta del 70%,  no poden fer front a les despeses totals dels  proveïdors, 
per a la preparació de la Cavalcada de l’any 2018, i que per tant, no poden realitzar la 
Cavalcada de Reis, a no ser que s’avanci, per part de l’Ajuntament, la totalitat del 
100% de l’import aprovat, és a dir, els 6000€ que es determinen al conveni.

Atès que és impossible la realització de La Cavalcada de 2018, a no ser que s’avanci 
en concepte de bestreta, el 100% de la subvenció atorgada  en data 15 de maig de 
2017, regulada pel conveni signat al maig de 2017  entre l’Ajuntament de Corbera i 
l’Associació Comissió de Reis.
I atès que es considera d’interès públic i imprescindible la realització d’aquesta activitat 
tradicional nadalenca.

Per tot això, a proposta de la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local adopta 
els següents:

ACORDS

PRIMER. Modificar la clàusula tercera del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Corbera i l’Associació Comissió de Reis, signat el maig de 2017, en el qual 
s’estableix que l’Ajuntament satisfarà una bestreta del 70% de l’import de la 
subvenció, i el 30% a partir de la justificació de la totalitat de l’activitat subvencionada, 
establint l’avançament, en concepte de bestreta, del 100% de la totalitat de l’activitat, 
a fi que aquesta es pugui dur a terme.

SEGON. Procedir al pagament a la Associació Comissió de Reis de Corbera de 
Llobregat, amb NIF: G-66107269, de 1.800€, corresponent al 30% restant de la 
subvenció atorgada en data 15 de maig de 2017, subjecta a la resta de condicions, 
contemplades al conveni de col·laboració signat  el maig de 2017 entre l’Ajuntament i 
l’Associació Comissió de Reis. 

TERCER. Notificar l’acord adoptat a l’Associació Comissió de Reis de Corbera de 
Llobregat.

7. 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 12:45 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.

La secretària, Maria Abarca Martínez
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