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ADDENDA AL CONVENI REGULADOR ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
CORBERA DE LLOBREGAT I LA SOCIETAT CULTURAL SANT TELM 

 
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital 
 

REUNITS 
 
D’una part, la Sra. Montserrat Febrero Piera, alcaldessa de l’Ajuntament de 

Corbera de Llobregat, segons acord del Ple municipal de 15 de juny de 2019, 
assistida per la secretària acctal., Marta Puig i Puig, i amb domicili al carrer de la 
Pau núm. 5 de Corbera de Llobregat. 
 
I d’altra, el Sr. Xavier Pamies Salvany, amb DNI núm.35022958F, actuant en 
nom i representació de la Societat Cultural Sant Telm, en la seva qualitat de 

president, i domicili al carrer Andreu Cerdà,12 de Corbera de Llobregat, i CIF 
G58213372, inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat, a la secció 
1a número 943, i inscrita també al Registre Municipal d’Entitats veïnals amb el 
número 14. 
 
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat suficient per a la 

formalització d’aquesta addenda al conveni signat el 20 de desembre de 2017, 
en què es va acordar les següents clàusules: 
 
«[...] 
SEGONA. Subvenció 
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, considerant l’interès públic que 

comporten les activitats i serveis culturals que realitza la Societat Cultural Sant 
Telm, i per tal de donar suport i sosteniment als costos de manteniment de les 
instal·lacions on es desenvolupen, subvencionarà a aquesta amb una aportació 
econòmica anual de 27.000€. 
  
Aquesta subvenció definida pels articles 118 i següents del ROAS, es defineix 

com a pròpia, suposant una atribució efectiva i dinerària a càrrec de la 
corresponent partida pressupostaria 33.334.48903 del vigent pressupost i de 
caràcter plurianual. 
[...]» 
  
CINQUENA.- Pagament de la subvenció. 

 A partir de la signatura del present conveni l’Ajuntament efectuarà amb caràcter 
mensual una bestreta proporcional a l’import establert a la clàusula segona del 
present conveni per un import de 2.250,00€. 
  
En relació al sumatori de les quantitats aportades com a bestreta durant cada 

exercici, la Societat Cultural Sant Telm a l’Ajuntament la documentació requerida 
a la clàusula anterior per la seva justificació. 
 [...]» 
 
En base als fonaments exposats es modifiquen les clàusules segona i cinquena, 
en el sentit següent: 

 
«[...] 



SEGONA. Subvenció 
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, considerant l’interès públic que 

comporten les activitats i serveis culturals que realitza la Societat Cultural Sant 
Telm, i per tal de donar suport i sosteniment als costos de manteniment de les 
instal·lacions on es desenvolupen, subvencionarà a aquesta amb una aportació 
econòmica per a l’any 2021 de 36.175€. 
  
Aquesta subvenció definida pels articles 118 i següents del ROAS, es defineix 

com a pròpia, suposant una atribució efectiva i dinerària a càrrec de la 
corresponent partida pressupostaria 33.334.48903 del vigent pressupost i de 
caràcter plurianual. 
[...]» 
  
CINQUENA.- Pagament de la subvenció. 

A partir de la signatura de la present addenda al conveni l’Ajuntament efectuarà 
amb caràcter mensual una bestreta proporcional a l’import establert a la clàusula 
segona del present conveni per un import de 2.181,25 € per a l’any 2021. 
  
En relació al sumatori de les quantitats aportades com a bestreta durant cada 
exercici, la Societat Cultural Sant Telm a l’Ajuntament la documentació requerida 

a la clàusula anterior per la seva justificació. 
 [...]» 
 
Aquesta addenda al Conveni té naturalesa administrativa, i les controvèrsies que 
sobre la seva interpretació i la seva aplicació es puguin suscitar entre les parts 
signants es resoldran, en el seu cas, davant els òrgans competents de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquesta addenda del conveni per 
exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l’encapçalament, 
de la qual cosa, com a secretària acctal., en dono fe. 

 
 
L’alcaldessa          
Montserrat Febrero Piera,   
 
La secretària acctal. 

Marta Puig i Puig 
 

President de la Societat Cultural Sant Telm 
Xavier Pamies Salvany 
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