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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 22 d’octubre de 2018 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 15 D’OCTUBRE DE 2018.

Al despatx de l’Alcaldia, 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.

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
- Jordina Ribó Garriga, tercera tinenta 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
- Pol Ejarque i Cortés, regidor

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.

RÈGIM INTERIOR

2. Pròrroga del contracte de servei de Manteniment de l'aplicació informàtica 
A3ASESOR-NOM PLUS WIN.RED LICENCIA USO

En data 13 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte 
de servei de manteniment de l’aplicació informàtica A3ASESOR-NOM PLUS WIN.REC 
LICENCIA USO a l’empresa WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA amb CIF A58417346, per 
import de 1.340,00 €/any, 21% d’IVA exclòs, amb una durada inicial d’un any, 
prorrogable per un any més, amb data d’inici d’efectes 7 de novembre de 2017. En 
conseqüència, el contracte finalitzarà el proper 6 de novembre de 2018.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En la clàusula 6a del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula aquest 
contracte s’estableix que podrà ésser prorrogat, si és voluntat de l’Ajuntament, per un 
màxim d’un any més en les mateixes condicions que el contracte inicial, essent 
obligatòria per a l’empresa adjudicatària.

La voluntat d’aquest Consistori és continuar la relació contractual amb l’empresa 
adjudicatària del contracte per un (1) any més, tal i com estableix el responsable del 
contracte en informe emès en data 2 d’octubre de 2018, esgotant la totalitat de 
possibilitat de pròrroga. 

La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe favorable en data 3 d’octubre 
de 2018, que queda incorporat a l’expedient.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Règim Interior proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Prorrogar per un (1) any més el contracte menor de servei de manteniment 
de l’aplicació informàtica A3ASESOR-NOM PLUS WIN.REC LICENCIA USO a l’empresa 
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA amb CIF A58417346, per import de 1.340,00 €/any, 
21% d’IVA exclòs, des del 7 de novembre de 2018 i fins el 6 de novembre de 2019.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, per import total de 1.621,40 €, que inclou 
l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.21600 del vigent pressupost 
municipal.  

TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement 
i efectes.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN  

3. Aprovar el Conveni de col·laboració amb Cordibaix per l’atorgament d’una 
subvenció per fomentar la realització d'activitats d'acció social (2018).

En data 30 d’agost de 2018 la Federació de Persones amb Discapacitat del Baix 
Llobregat (CORDIBAIX) ha presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les 
activitats que desenvolupa. Aporta, també, programa suport i assessorament integral 
2018, pressupost, declaracions responsables i acreditacions d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries.

D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, reconeix i valora el treball que 
realitza aquesta entitat en el nostre municipi, per la qual cosa considera convenient 
per a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una 
subvenció directa que permeti a la Federació disposar tant de les instal·lacions com 
dels mitjans necessaris per a la realització d’activitats d’acció social, com servei de 
suport i assessorament integral a entitats, fundacions, centres, etc., serveis de suport 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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i assessorament integral a persones amb discapacitat, així com els seus familiars i 
dinamització d’entitats de la comarca (potenciar el teixit associatiu).

A tal efecte, està prevista una consignació nominativa en el Pressupost general 2018 
per a l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat.

D’acord amb la clàusula 10a de l’Ordenança general de subvencions, que estableix que 
la concessió directa normalment es formalitzarà en un conveni, s’ha redactat el 
corresponent conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i CORDIBAIX per tal de 
fomentar la realització de les activitats d’acció social i en regula les condicions.

Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per 
delegació efectuada per l’Alcaldia en Decret 757/2018, de 3 de maig.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran 
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a CORDIBAIX 
(NIF G58650961), per import de 620€ destinada a finançar la realització d’activitats 
d’acció social al municipi, durant l’any 2018

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i CORDIBAIX, per fomentar la realització 
d’activitats d’acció social, segons el text que queda incorporat a l’expedient.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’entitat CORDIBAIX, amb NIF G  
58650961, per import de 620 € amb càrrec a l’aplicació 30.231.48901  del vigent 
pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació del 50% en concepte de bestreta d’acord amb les 
condicions establertes a la clàusula tercera de l’esmentat conveni. 

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

SISÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.

SECRETARIA

4. Donar compte de resolucions d'especial interès en la Junta de Govern Local 
de data 15 d'octubre de 2018.
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1. De l’acord adoptat per la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
en data 25 de setembre de 2018, d’aprovar una aportació municipal de Sant 
Just Desvern a l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 9% corresponent a la seva 
participació en els Tributs de l’Estat. El nou percentatge s’aplicarà a partir del 
mes següent a la data en que l’Ajuntament faci efectiu a l’AMB l’import pendent 
d’amortitzar de les subvencions atorgades dins del Programa de suport als 
municipis per al finançament de les expropiacions de les zones verdes i 
dotacions municipals, emmarcat dins del Pla metropolità de suport als 
Ajuntaments d’estímul de l’activitat econòmica i millora de la qualitat de vida, 
aprovat pel Consell Metropolità en sessió celebrada el 30 de juliol de 2013.

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 
favorable de la majoria absoluta, es sotmeten a examen i votació els punts següents 
que resulten aprovats amb el mateix quòrum.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Urgència I. Adjudicació del contracte de subministrament dels motius i 
il·luminacions nadalenques.

En data 3 de setembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del subministrament, en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, dels motius i il·luminacions nadalenques pel 
municipi de Corbera de Llobregat, mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, 
amb un pressupost base de licitació màxim de 34.650,00 €, 21% d’IVA exclòs, pels 
tres anys de durada del contracte, amb data d’inici d’efectes l’1 d’octubre de 2018.

Dins el període de presentació d’ofertes, dues (2) empreses han presentat 
proposicions, Ximenez Catalunya SL amb CIF B65848889 i registre d’entrada 
2018/9265 i Proyectos e Instalaciones Técnicas Led SL amb CIF B65431090 i registre 
d’entrada 2018/9293.

En data 24 de setembre de 2018 va tenir lloc l’obertura del sobre únic digital de les 
dues proposicions presentades, resultant-ne totes admeses i essent posteriorment 
valorades 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 en data 27 de setembre 
de 2018, i on es conclou que l’oferta de l’empresa licitadora Proyectos e Instalaciones 
Técnicas Led SL amb CIF B65431090 ha incorregut en baixa anormal, en haver ofert 
un import de 25.987,50 euros, IVA exclòs, i es proposa requerir-la per a què presenti 
la justificació de les circumstàncies que els permeten executar l’oferta en les condicions 
presentades i que incorren en baixa anormal, en un termini màxim de cinc dies hàbils 
a comptar de l’enviament del requeriment mitjançant correu electrònic. El termini va 
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finalitzar en data 4 d’octubre, i l’empresa va presentar la seva justificació en data 1 
d’octubre amb registre d’entrada 2018/9711.

El tècnic municipal responsable del contracte ha emès informe en data 8 d’octubre on 
conclou que l’empresa licitadora Proyectos e Instalaciones Técnicas Led SL amb CIF 
B65431090 ha justificat suficientment la baixa anormal presentada. 

En aquest sentit i una vegada efectuades les valoracions dels criteris avaluables 
automàticament presentats per les dues empreses, es proposa l’adjudicació del 
contracte a l’empresa licitadora Proyectos e Instalaciones Técnicas Led SL amb CIF 
B65431090, en tenir suficientment acreditada la seva capacitat d’obrar amb 
l’Administració i haver obtingut la màxima puntuació amb 84 punts, amb un import 
total de 25.987,50 €, 21% d’IVA exclòs. La valoració efectuada és la següent:

Valoració criteris avaluables automàticament

Oferta econòmica

Núm. Empresa Oferta
%Baixa 
respecte 
licitació

Baixa en € Punts

1 Ximenez Catalunya, SL 33.264,00 4,00 1.386,00 8,00
2 Proyectos e Instalaciones Técnicas Led SL 25.987,50 25,00 8.662,50 50,00

Licitació 34.650,00
(IVA 

exclòs)

Reducció despesa energètica

Núm. Empresa Percentatge 
reducció Punts

1 Ximenez Catalunya, SL 29% 29,00
2 Proyectos e Instalaciones Técnicas Led SL 34% 34,00

Total puntuació

Núm. Empresa Oferta Reducció Total
1 Ximenez Catalunya, SL 8,00 29,00 37,00
2 Proyectos e Instalaciones Técnicas Led SL 50,00 34,00 84,00

Ateses les dades en què es produirà l’adjudicació, la nova data d’inici del contracte és 
l’1 de novembre de 2018, tot i que per les característiques del contracte, no afecta al 
càlcul de les anualitats aprovat en el resolent tercer de l’acord d’incoació aprovat en 
data 3 de setembre de 2018. 

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents

ACORDS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, en la modalitat d’arrendament 
sense opció de compra, dels motius i il·luminacions nadalenques pel municipi de 
Corbera de Llobregat, a l’empresa Proyectos e Instalaciones Técnicas Led SL amb CIF 
B65431090, per import total màxim de 25.987,50 €, 21% d’IVA exclòs, pels tres anys 
de durada inicial del contracte, amb data d’inici d’efectes 1 de novembre de 2018, i 
amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions 
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 a la resta 
d’empreses licitadores, així com els informes de valoració i adjudicació, i publicar-los 
en el  perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 10.481,62 € dels 
pressupostos dels exercicis 2018 a 2021 aprovada en el resolent tercer de l’acord 
d’incoació d’aquest expedient, amb el següent desglòs:

 Exercici 2018 ...................... 1.746,94 €
 Exercici 2019 i 2020 ............ 3.493,87 € /any
 Exercici 2021 ...................... 1.746,94 €

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total del contracte de 
31.444,88 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 22.433.20300 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en els pressupostos dels anys 2019, 2020 i 2021 atenent el següent 
desglòs:

 Exercici 2018: ...................... 5.240,81 €
 Exercici 2019 i 2020: ............ 10.481,63 € / any
 Exercici 2021: ...................... 5.240,81 €

CINQUÈ. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà 
amb la presentació de la mateixa en la seu electrònica de l’Ajuntament.

La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant de conformitat 
amb l’article 154 de la LCSP.

COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIA DIGITAL
   
Urgència II. Adjudicació del contracte de subministrament de 92 ordinadors 
per a les dependències municipals.

En data 3 de setembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació del subministrament de 92 ordinadors per 

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

Codi Segur de Validació 727358d60cea47a587144a9ceb622e24001

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

ta
 P

u
ig

 i 
P

u
ig

22
/1

0/
20

18
L

a 
se

cr
et

àr
ia

 a
cc

ta
l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=727358d60cea47a587144a9ceb622e24001


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

 

a les dependències municipals, en la modalitat de lloguer amb opció de compra, i es 
va convocar la licitació pel procediment obert simplificat amb presentació d’ofertes 
mitjançant Sobre Digital, amb un pressupost base de licitació de //89.256,20.-// €, 
21% d’IVA exclòs, pels quatre anys de durada inicial del contracte, establint com a 
data d’inici prevista l’1 de novembre de 2018.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 4 de setembre de 2018, amb un període de quinze (15) dies naturals per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 19 de setembre de 2018 a les 23.59 hores.

Dins el període de presentació tres (3) empreses han presentat proposicions, han 
presentat proposicions, Abast Systems & Solutions SL amb CIF B59104612 i registre 
d’entrada 2018/9313, Teknoservice SL amb CIF B41485228 i registre d’entrada 
2018/9322, i Caixabank Equipment Finance Sau amb CIF A58662081 i registre 
d’entrada 2018/9334, de les quals ha resultat exclosa per a la seva valoració l’empresa 
Teknoservice SL amb CIF B41485228, pels motius que consten en l’acta de la Mesa de 
Contractació d’obertura de Sobre Digital del dia 24 de setembre, i que es troba 
publicada en el perfil del contractant.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient, es proposa l’adjudicació del contracte a 
l’empresa licitadora Abast Systems & Solutions SL amb CIF B59104612, en haver 
obtingut la màxima puntuació amb 100 punts, tenir justificades la seva capacitat 
d’obrar i contractar amb l’Administració així com la solvència tècnica i econòmica, i 
proposar un import total de 58.015,68 €, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la 
durada inicial del contracte, sense haver incorregut en baixa anormal, previ 
requeriment de presentació de fiança.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/1675, de 28 de setembre, es va requerir l’empresa 
Abast Systems & Solutions SL amb CIF B59104612, per a què en el termini màxim de 
7 dies hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la 
fiança definitiva del 5% de l’import d’adjudicació.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants requerits 
en el Decret d’Alcaldia núm. 2018/1675, de 28 de setembre, i per tot l’exposat, 

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Comunicació i estratègia 
digital proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament de 92 ordinadors per a les 
dependències municipals, en la modalitat de lloguer amb opció de compra, a l’empresa 
Abast Systems & Solutions SL amb CIF B59104612 per import total de 58.015,68 € 
21% d’IVA exclòs, pels quatre anys de durada inicial de contracte, amb previsió 
màxima d’entrega de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la notificació 
de l’acord d’adjudicació del contracte, amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules 
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Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva 
proposició.

SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta 
d’empreses licitadores, així com els informes de valoració i adjudicació, i publicar-los 
en el  perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 37.801,03 € dels 
pressupostos del 2018, 2019, 2020, 2021 i del 2022 aprovada en el resolent tercer de 
l’acord d’incoació d’aquest expedient, amb el següent desglòs:

Exercici 2018 ....................... 1.575,04 €
Exercici 2019 a 2021 ............  9.450,26 €/any
Exercici 2022 ....................... 7.875,21 €

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total màxim del 
contracte de 70.198,97 euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 02.920.20600 de l’estat de despeses del vigent pressupost 
municipal, subordinat al crèdit que es consigni en els pressupostos dels anys 2019, 
2020, 2021 i 2022 atenent el següent desglòs que inclou l’IVA:

 Exercici 2018: 2.924,96 € 
 Exercici 2019 a 2021: 17.549,74 €/any 
 Exercici 2022: 14.624,79 €

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 de 
l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de 
clàusules com a part integrant, i es publicarà en un termini no superior a quinze dies 
després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

ENSENYAMENT

Urgència III. Incoació del contracte de subministrament amb instal·lació de 
15 finestres d'exterior a l'Escola Jaume Balmes.

L’edifici municipal on s’ubica l’escola Jaume Balmes manté en l’actualitat 15 finestres 
exteriors de fusta originals, i atès el seu mal estat, l’Ajuntament té la voluntat de 
substituir-les per fusteria d’alumini que permeti una millor estanquitat i un millor 
aïllament tèrmic i acústic. Aquestes feines han de ser realitzades per una empresa 
especialitzada que inclogui tant el subministrament com la instal·lació. 

S’adjunta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que han de regular aquest contracte, i que han estat informats 
per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea d’Ensenyament proposa a la 
Junta de Govern local l’adopció dels següents
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ACORDS

PRIMER. Iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament amb instal·lació 
de 15 unitats de fusteria d’alumini a l’Escola Jaume Balmes de Corbera de Llobregat, 
mitjançant el procediment obert simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el 
Plec de clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta 
contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de //20.100,00.-// €, 21% 
d’IVA exclòs, per a la durada del contracte, establerta des de la data de formalització 
del contracte i fins màxim el 31 de desembre de 2018.

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 
presentació de les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre Digital 
disponible en el perfil del contractant municipal.

TERCER. Autoritzar la despesa que inclou l’IVA, per import total màxim del contracte 
de 24.321,00 euros, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
31.323.63200 de l’estat de despeses del vigent pressupost municipal.

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

Urgència IV. Acceptació de la subvenció, per al desenvolupament d'activitats 
en l'àmbit de la transparència, a l'Agència de Transparència de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona (2018-2019).

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 20 
de març de 2018, va aprovar inicialment les “Bases per sol·licitar i atorgar subvencions 
a ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d’activitats en l’àmbit de la 
transparència” (2018-2019). Aquesta aprovació, després de ser sotmesa a un termini 
de trenta dies hàbils d’exposició pública, va esdevenir definitiva.

El 9 de juliol de 2018, amb NRS SALID-2018-3372, L’Ajuntament va sol·licitar una 
subvenció a l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per portar 
a terme el projecte “L’Ajuntament Transparent: Millora de la seu electrònica i portal 
de transparència i creació d’una carta de serveis”.

El 21 de setembre de 2018, amb NRE ENTRA-2018-9416, l’Ajuntament va rebre 
tramesa de l’atorgament de subvenció per import de 15.000,30.-€, preveient una 
bestreta per a l’any 2018 de 4.411,85.-€ i un pressupost per a l’any 2019 de 
10.588,45.-€
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Per fer efectiu aquest atorgament i el pagament de la corresponent bestreta es 
requereix un acord d’acceptació per part de l’òrgan competent de la corporació.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria delegada de l’Àrea de Transparència i participació 
ciutadana proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Acceptar la subvenció per al desenvolupament d’activitats en l’àmbit de la 
transparència, a l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per 
als anys 2018-2019, per import de 15.000,30.-€

SEGON. Sol·licitar el pagament de la bestreta prevista per a l’any 2018 de 4.411,85.-
€.

5. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:30 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal.»

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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