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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 20
de juliol de 2020, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’Organització i Funcionament:
« ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 13 DE JULIOL DE 2020.
A les 09:30 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.
Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19,
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:
-

Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res
següents:
-

Arturo Martínez i Laporta, regidor
Xavier Miquel i Pons, regidor
Mònica Estrader i Rodríguez, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats
per unanimitat:
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

Marta Puig Puig
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29/07/2020 La secretària acctal.

Absents i/o escusats: - Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora
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AFERS TRIBUTARIS
2. Aprovació coeficients correctors preus públics escola de música COVID 19.
L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació d’uns coeficients reductors per a les
diferents tarifes de l’escola municipal de música Lluis Soler i Ametller, que s’aplicaran
en el supòsit que les classes es puguin veure afectades per la COVID 19 i s’hagin de
fer on-line. El quadre de coeficients reductors s’incorpora com annex a l’ordenança
número 28.
El tècnic d’ensenyament ha emès un informe que incorpora la proposta de la directora
de l’escola de música justificant els coeficients reductors que es proposen i un altre
relatiu a l’estructura de finançament de l’escola municipal de música.
De conformitat amb l’article 44 del TRLRHL l'import dels preus públics haurà de cobrir,
com a mínim, el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. Ara bé, quan
existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin
es podran fixar preus públics per sota dels límits esmentats; en aquest supòsit haurà
de consignar-se en el pressupost de l'Entitat les dotacions oportunes per a la cobertura
de la diferència resultant, si l'hagués.
Els preus públics de l’escola de música no cobreixen els costos de prestació del servei,
ara bé, existeixen raons culturals d’interès públic que justifiquen fixar aquests preus
per sota del límit establert per l’article 44 del TRLRHL.
Els avantatges de l’estudi de la música són molts: potencia els valors d’integració i
cohesió social, ajuda a reforçar el treball en grup i les habilitats comunicatives, a
desenvolupar la creativitat, la memòria i l’autodisciplina, en definitiva, ajuda a
desenvolupar les capacitats intel·lectuals, socials i emocionals.

L’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, determina que l’establiment o la
modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la corporació, sense perjudici de
les seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local, delegació que en el cas
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat es va efectuar per acord del Ple municipal de
8 de juliol de 2019.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Finances proposa a la Junta de Govern Local
que, previ dictamen de la Comissió Assessora, adopti els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar els coeficients reductors dels preus públics de l’escola municipal de
música Lluis Soler i Ametller, que s’aplicaran en el supòsit que les classes es puguin

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 1

29/07/2020 La secretària acctal.

Es fixen aquestes tarifes amb la finalitat de facilitar a la ciutadania l’accés a l’educació
i a la cultura musical i amb l’objectiu de promoure l’afició per la música.
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veure afectades per la COVID 19 i s’hagin de fer on-line i que s’incorporen com annex
a l’ordenança número 28.
ANNEX COEFICIENTS REDUCTORS COVID 19
TARIFA

MÒDUL

0 (a)
I (b)

Música i moviment
Sensibilització

II (c)

Iniciació

III (d)

OPCIÓ A

IV

OPCIÓ B

V

OPCIÓ C

VI

OPCIÓ D

VII(e)

OPCIÓ E

VIII

OPCIÓ F

TEMPS DE DEDICACIÓ SETMANAL
1h
1h 20' Sensibilització musical
1h 20' Iniciació a la música
40' roda d'instruments
1h 20' Llenguatge amb conjunt
instrumental
40' Cant Coral
15' Instrument
1h 20' Llenguatge amb conjunt
instrumental
40' Cant Coral
20' Instrument
1h 20' Llenguatge amb conjunt
instrumental
40' Cant Coral
30 ' Instrument
1h 20' Llenguatge amb conjunt
instrumental
40' Cant Coral
40' Instrument
1h 20' Llenguatge amb conjunt
instrumental
40' Cant Coral
40' Instrument
40' Cambra
1h 20' Llenguatge amb conjunt
instrumental
40' Cant Coral
1h Instrument

COVID – 19
% de reducció
50%
50%
50%

60%

60%

55%

50%

60%

40%

CLASSES COL·LECTIVES
TARIFA
IX (f)
X
XI (g)
XII
XIII
XIV
XV

MÒDUL

TEMPS DE DEDICACIÓ SETMANAL

Llenguatge musical
Llenguatge musical
Educació de la veu i cant coral
Cant Coral
Cambra/combo
Conjunt instrumental
Conjunt instrumental

2h
1h 20'
1h 20'
40'
40'
40'
1h

COVID – 19
% de reducció
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%

No
No
No
No
No

s’impartiran
s’impartiran
s’impartiran
s’impartiran
s’impartiran

CLASSES INDIVIDUALS

29/07/2020 La secretària acctal.

TARIFA
XVI (h)
XVII
XVIII
XIX
XX

MÒDUL
Instrument
Instrument
Instrument
Instrument
Instrument

o
o
o
o
o

TEMPS DE DEDICACIÓ SETMANAL

veu
veu
veu
veu
veu

20'
30'
40'
45'
1h

MÒDUL

TEMPS DE DEDICACIÓ

COVID – 19
% de reducció
30%
30%
30%
30%
30%

ALTRES CURSOS
TARIFA
XXI
XXII
XXIII

Música pares i nadons
Música i salut
Conj. Instrumental Intensiu

1h sessió/vuit sessions
1h sessió/vuit sessions
1h 30' sessió/vuit sessions

COVID – 19
% de reducció
100%
100%
100%

No s’impartiran
No s’impartiran
No s’impartiran

(a) Es farien grups mes reduïts i una sola sessió per setmana.
(b) Es farien grups mes reduïts i una sola sessió per setmana.
(c) Es farien grups mes reduïts i una sola sessió per setmana, la roda s’intentaria fer grupal i cop per setmana.

Marta Puig Puig
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(d) Aquesta nota al peu serveix per totes les tarifes entre la III i la VIII (incloses), excepte la VII:

No es farà Cant Coral.
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Es farien grups mes reduïts i una sola sessió per setmana, de llenguatge musical.



La classe d’instrument, es farà a l’hora programada seguint els diferents mecanismes que disposi l’alumne/a i el professor/a. Trucada
telefònica sense càmera, trucada telefònica amb càmera, Zoom, Teams, WhatsApp, Skype ... Sabem que el “delay” que ens trobarem no
facilita fer una classe d’instrument, però ens permetrà portar un seguiment de l’alumne.

(entenem que el handicap de no poder fer la classe en directe impossibilita poder afinar els instruments correctament, tocar en equip, poder corregir
vicis posturals i no gaudir de l’escalf i l’acompanyament humà que comporta treballar, estudiar i dominar un instrument).
(e) Aquesta nota al peu serveix per totes les tarifa VII:

No es farà Cant Coral.


Es farien grups mes reduïts i una sola sessió per setmana, de llenguatge musical.



No es farà Cambra.



La classe d’instrument, es farà a l’hora programada seguint els diferents mecanismes que disposi l’alumne/a i el professor/a. Trucada
telefònica sense càmera, trucada telefònica amb càmera, Zoom, Teams, WhatsApp, Skype ... Sabem que el “delay” que ens trobarem no
facilita fer una classe d’instrument, però ens permetrà portar un seguiment de l’alumne.

(entenem que el handicap de no poder fer la classe en directe impossibilita poder afinar els instruments correctament, tocar en equip, poder corregir
vicis posturals i no gaudir de l’escalf i l’acompanyament humà que comporta treballar, estudiar i dominar un instrument).
(f) Aquesta nota al peu serveix per totes les tarifes entre la IX i la X (incloses):

Es farien grups mes reduïts, una sola sessió per setmana i la meitat de temps (aproximadament).

(g) Les tarifes de la XI a la XV (incloses) i de la XXI a la XXIII (incloses), no s’impartiran, per tant no es cobrarà la quota.
(h) Aquesta nota al peu serveix per totes les tarifes entre la XVI i la XX (incloses):

La classe d’instrument, es farà a l’hora programada seguint els diferents mecanismes que disposi l’alumne/a i el professor/a. Trucada
telefònica sense càmera, trucada telefònica amb càmera, Zoom, Teams, WhatsApp, Skype ... Sabem que el “delay” que ens trobarem no
facilita fer una classe d’instrument, però ens permetrà portar un seguiment de l’alumne.
(entenem que el handicap de no poder fer la classe en directe impossibilita poder afinar els instruments correctament, tocar en equip, poder corregir
vicis posturals i no gaudir de l’escalf i l’acompanyament humà que comporta treballar, estudiar i dominar un instrument).”

SEGON. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler
d'anuncis (e_tauler) de la Corporació.

COMPRES I CONTRACTACIÓ
3. Aprovació inicial del projecte per a la renovació integral de la claveguera
del c. Josep Tarradellas.

L’àmbit d’actuació d’aquest projecte, redactat pels serveis tècnics municipals en data
22 de juny de 2020, queda conformat per part del carrer del nucli urbà del municipi
de Corbera de Llobregat, en concret pel carrer de Josep Tarradellas. L’àmbit d’actuació
queda reflectit en els plànols núm. 1 ”Situació i emplaçament”,
en el plànol núm. 2: ”Planta Descriptiva” així com a la resta de plànols de planta.
L’import d’execució de les obres descrites en el projecte és de 126.077,73€, 21% d’IVA
exclòs, 152.554,05€ IVA inclòs, i el termini d’execució de 8 setmanes.
Els serveis jurídics municipals han emès informe, que resta incorporat a l’expedient.

Marta Puig Puig
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29/07/2020 La secretària acctal.

El present projecte de renovació de la xarxa de clavegueram defineix totes les accions
i processos constructius necessaris per a la renovació integral de la claveguera
esmentada: es defineix el nou tub a instal·lar entre els 2 pous que determinen el tram:
P153 i P1164.
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La competència per a l’aprovació d’aquests projectes correspon a l’Alcaldia de
conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
No obstant això, en el cas del nostre Ajuntament aquesta competència ha estat
delegada en la Junta de Govern Local.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Serveis Públics proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment el document tècnic “Projecte per a la renovació integral
de la claveguera del carrer de Josep Tarradellas (Tram P153 a P1164) de Corbera de
Llobregat”, amb un pressupost d’execució total de 152.554,05€ (IVA inclòs), i un
termini d’execució de 8 setmanes.
SEGON. Sotmetre el projecte a informació pública per un període de trenta dies hàbils
mitjançant publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la província i en
el tauler d’edictes electrònic, als efectes d’al·legacions i reclamacions.
CONTRACTACIÓ
4. Devolució fiança definitiva del contracte d’obres de reparació de calçades i
ampliacions de voreres de diversos carrers, any 2018.
En data 23 de maig de 2019 es va formalitzar el contracte de referència amb l’empresa
Obres i construccions Corbera SL, amb CIF B65XXXX02. L’adjudicatari va dipositar la
fiança definitiva corresponent a aquest contracte, per import de 11.441,55 €.

El termini de garantia ve fixat en la clàusula VI.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Tècniques en sis mesos a comptar des de la data de finalització del
contracte, que començarà a comptar a partir de la signatura de l’acta de recepció i
conformitat de les actuacions realitzades. Aquesta acta es va signar en data 13 de
novembre de 2019.
El 12 de juny de 2020 l’arquitecte tècnic municipal, ha emès informe favorable
respecte de la devolució de la garantia, que s’incorpora a l’expedient, per haver
transcorregut el termini de garantia i en no haver estat detectada cap situació
imputable a l’execució del contracte i al contractista.

Marta Puig Puig
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De conformitat amb el previst a l’article l'art. 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, La garantia definitiva serà l'equivalent al cinc per cent
(5%) de l’import d’adjudicació IVA exclòs, tret del supòsit contemplat a la clàusula
VI.15., i serà retornada d’acord amb allò que disposa l’article 111 de la LCSP un cop
vençut el termini de garantia i complertes per l’adjudicatari totes les seves obligacions
contractuals.
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La Tresoreria i Secretaria Generals de l’Ajuntament han emès informes favorables, que
queden incorporats a l’expedient.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Via Pública, proposa a la Junta de Govern
Local, com a òrgan de contractació, l’adopció del següent
ACORD
ÚNIC. Retornar la fiança dipositada per l’empresa adjudicatària de les obres de
reparació menor de calçades i ampliacions de voreres de diversos carrers del municipi
pel següent import a l’empresa Obres i construccions Corbera SL, amb CIF
B65XXXX02, que es relacionen a continuació:


11.441,55 € número d’operació AVC 320190000159

Per a dur a terme la retirada del document original d'aval bancari caldrà concertar cita
prèvia trucant al telèfon 936500211 ext. 2058.
URBANISME
5. Atorgament subvencions directes corresponents a l’anualitat 2020
destinades al manteniment o millora dels serveis a les urbanitzacions amb
diferents associacions de propietaris.

Aquests convenis subscrits 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 2018 l’atorgament d’una
sèrie de subvencions directes a les diferents Associacions de Propietaris, 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.

Marta Puig Puig
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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,
Comunitats i Juntes de Propietaris.
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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.
Les Associacions o Juntes de Compensació les unitats d’actuació de Sant Cristòfol,
NRE2020/2869 i 2020/3364; Bonrepòs D, NRE: 2020/2873; Creu Nova, NRE:
2020/3139 i 2020/3196; La Servera, NRE; 2020/1857; Solei els Herbatges,
NRE:2020/1612; Bonrepòs A, NRE: 2020/496;
Bonrepòs C, NRE:2020/3111 i
2020/3134; Can Margarit I, NRE: 2020/3509; Can Llopart, NRE: 2020/3229 i 2020/
3383; Mas d’en Puig, NRE: 2020/956, 3820 i 3924, Can Margarit II, NRE: 2020/ 3614
i 3627 , La Soleia, NRE: 2020/3923, han presentat i justificat correctament els treballs
de manteniment realitzats al 2018, d’acord amb l’informe de l’Àrea de Via Pública emès
23 de juny de 2020.
Santa Maria de l’Avall i Bonrepòs B, resta pendent justifiquin la totalitat dels treballs
realitzats.
Per tot l’exposat, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’atorgament de les subvencions a les diferents associacions de
propietaris corresponents a l’anualitat 2020, destinades a sufragar les despeses que
hagin assumit durant l’any 2019, com a conseqüència de la realització d’obres de
manteniment i conservació o la instal·lació o millora de serveis en la urbanització,
segons el següent detall:
NIF

Associació de Veïns de la
Servera
Junta de Compensació Solei
dels Herbatges
Associació veïns de la Creu
Nova
Associació de Veïns Can
Margarit Polígon II
Associació de veïns Can
Margarit Polígon I
Associació de Veïns del
Bonrepòs C
Associació de Veïns del
Bonrepòs D
Associació veïns de Can
Llopart
Junta de Compensació de

URBANITZACIÓ

IMPORT
SUBVENCIÓ
1.500€

G58964578

La Servera

G60806411

Solei els
Herbatges
La Creu Nova

1.500€

3.300€

G59629063

Can Margarit
polígon II
Can Margarit
Polígon I
El Bonrepòs C

G59901744

El Bonrepòs D

1.700€

G60269719

Can Llopart

4.200€

V58584764

Santa Maria de

9.900€

G59362087
G59502609
G59319699

3.300€

3.700€
1.600€

Marta Puig Puig
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CONCEPTE
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
Vies
Públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies

Santa Maria de l’Avall
Associació veïns Mas d’en
Puig de Vallcodina
Associació de veïns del
Bonrepòs A
Associació de veïns del
Bonrepòs B
Associació de veïns de Sant
Cristòfol fase 2
Junta de Compensació de la
Soleia

G59747683

l’Avall
Mas d’en Puig de
Vall Codina
El Bonrepòs A

H60356441

El Bonrepòs B

1.400€

G60334984

Sant Cristòfol

1.500€

V62830039

La Soleia

1.500€

H58857103

1.500€
5.000€

públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
vies
públiques i serveis
Manteniment
Vies
Públiques i serveis
Manteniment
vies
Públiques i serveis

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
del vigent pressupost municipal, segon el detall següent:
NOM BENEFICIARI

NIF
G58964578

La Servera

G60806411

Solei els
Herbatges
La Creu Nova

IMPORT
SUBVENCIÓ
1.500,00€

APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA
10.1532.48017

871,20€

10.1532.48016

3.300.00€

10.1532.48015

3.300,00€

10.1532.48006

3.700,00€

10.1532.48005

G59629063

Can Margarit
polígon II
Can Margarit
Polígon I
El Bonrepòs C

1.600,00€

10.1532.48003

G59901744

El Bonrepòs D

1.700,00€

10.1532.48004

G60269719

Can Llopart

4.200,00€

10.1532.48019

V58584764

9.900,00€

10.1532.48014

1.500,00€

10.1532.48009

G59747683

Santa Maria de
l’Avall
Mas d’en Puig de
Vall Codina
El Bonrepòs A

5.000,00€

10.1532.48001

H60356441

El Bonrepòs B

1.400,00€

10.1532.48002

G60334984

Sant Cristòfol

1.500,00€

10.1532.48020

V62830039

La Soleia

707,85€

10.1532.48013

G59362087
G59502609
G59319699

H58857103

TERCER. Aprovar les subvencions atorgades a les associacions de propietaris
relacionades en el punt primer del present acord, corresponents als treballs de
manteniment realitzats al llarg de l’any 2019.
QUART. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de les subvencions atorgades a
les associacions de propietaris, amb càrrec a les corresponent aplicacions
pressupostàries del vigent pressupost municipal, segons el detall següent:
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Associació de Veïns de la
Servera
Junta de Compensació Solei
dels Herbatges
Associació veïns de la Creu
Nova
Associació de Veïns Can
Margarit Polígon II
Associació de veïns Can
Margarit Polígon I
Associació de Veïns del
Bonrepòs C
Associació de Veïns del
Bonrepòs D
Associació de veïns de Can
Llopart
Junta de Compensació de
Santa Maria de l’Avall
Associació veïns Mas d’en
Puig de Vallcodina
Associació de veïns del
Bonrepòs A
Associació de veïns del
Bonrepòs B
Associació de veïns de Sant
Cristòfol fase 2
Junta de Compensació de la
Soleia

URBANITZACIÓ
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NOM BENEFICIARI
Associació de Veïns de la
Servera
Junta de Compensació Solei
dels Herbatges
Associació veïns de la Creu
Nova
Associació de Veïns Can
Margarit Polígon II
Associació de veïns Can
Margarit Polígon I
Associació de Veïns del
Bonrepòs C
Associació de Veïns del
Bonrepòs D
Associació de veïns de Can
Llopart
Associació veïns Mas d’en
Puig de Vallcodina
Associació de veïns del
Bonrepòs A
Associació de veïns de Sant
Cristòfol fase 2
Junta de Compensació de la
Soleia

NIF

URBANITZACIÓ

G58964578

La Servera

G60806411

Solei els
Herbatges
La Creu Nova

IMPORT
SUBVENCIÓ
1.500,00€

APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA
10.1532.48017

871,20€

10.1532.48016

3.300.00€

10.1532.48015

3.300,00€

10.1532.48006

3.700,00€

10.1532.48005

G59629063

Can Margarit
polígon II
Can Margarit
Polígon I
El Bonrepòs C

1.600,00€

10.1532.48003

G59901744

El Bonrepòs D

1.700,00€

10.1532.48004

G60269719

Can Llopart

4.200,00€

10.1532.48019

H58857103

1.500,00€

10.1532.48009

G59747683

Mas d’en Puig de
Vall Codina
El Bonrepòs A

5.000,00€

10.1532.48001

G60334984

Sant Cristòfol

1.500,00€

10.1532.48020

V62830039

La Soleia

707,85€

10.1532.48013

G59362087
G59502609
G59319699

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes.
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
6. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat per a la realització del Programa UBICAT 2019.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 225/2019, de
22 de juliol, va aprovar la sol·licitud de subvenció per al programa UBICAT, en la seva
convocatòria 2019, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 335/2019 de
15 de novembre va acceptar la subvenció de referència.
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L'Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost, publicada al DOGC núm. 7682 de 9 d’agost de
2018, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al
programa UBICAT i la Resolució TSF/1845/2019, de 26 de juny, va obrir convocatòria
de subvencions per l’any 2019 del nou programa UBICAT.
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El Consell Comarcal del Baix Llobregat, per tal de regular la col·laboració amb els
ajuntaments participants i fixar les obligacions de les diferents parts, ha de subscriure
un conveni de col·laboració amb cadascun dels ajuntaments, on també s'establiran les
despeses que contempla el projecte que no són subvencionables pel Servei d'Ocupació
de Catalunya, i que assumiran cadascun dels ajuntaments participants.
Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat en el marc del programa UBICAT 2019.
Per tot això, la Regidoria de l’Àrea de Recursos Humans i Ocupació proposa a la Junta
de Govern Local que adopti els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del programa UBICAT
2019.
SEGON. Notificar el present acord d’aprovació al Consell Comarcal del Baix Llobregat
per a la signatura de conveni.

CULTURA
7. Atorgament subvenció directa a la Societat Coral Diadema Corberenca i
aprovació del Conveni regulador.

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 al Pressupost vigent, figura a la partida
33.334.48901, una a favor de l’entitat la Societat Coral Diadema Corberenca, per
import de 35.000€, per al foment les activitats culturals i d’ocupació del lleure,
mitjançant l’organització d’actes i esdeveniments per la seva promoció.
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
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera prioritari el foment i la promoció
d’activitats culturals adreçades als seus habitants, per la qual cosa contempla en el
pressupost general per a l’exercici 2020 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a
entitats culturals del municipi, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions (LGS).
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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.
La
Societat
Coral
Diadema
Corberenca
amb
CIF:
G08XXXX57,
per
SOL_ENTRA_2020_1318 i 1319, de 6 de febrer; 1560 de 13 de febrer; 3912 i 3913,
de 24 d’abril, 4762 de 26 de maig, i 5965 de 26 de juny, ha presentat la sol·licitud de
subvenció de 35.000€, consignada nominativament al pressupost per a l’exercici 2020,
i també ha presentat la documentació de justificació de la subvenció atorgada per
Junta de Govern Local, en data 23 de juliol de 2019, per import global de 31.378,52€,
essent l’import concedit inicialment de 30.775€.
L’Àrea de Cultura, en data 26 de juny de 2020, ha emès un informe favorable en
referència a la documentació justificativa de la subvenció atorgada l’any 2019, per les
activitats de desenvolupades durant l’any 2018, per import de 6.932€, i de les
activitats desenvolupades durant el 2019 per import de 19.348,88€, i d’altres despeses
de l’any 2019, per import de 5.097,64€, essent la quantitat global justificada de
31.378,52€, totes elles incloses dins del conveni regulador, aprovat per Junta de
Govern Local, en data 23 de juliol de 2019, i signat en data 31 de juliol de 2019,
d’import inicial concedit de 30.775€.
Per tot l’exposat, la Regidoria de Finances, Cultura, Comerç i Turisme, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Societat Coral
Diadema Corberenca, amb CIF: G08XXXX57, destinada al finançament del
funcionament i la programació de les activitats de l’esmentada entitat, desenvolupades
durant l’any 2018, per import de 6.932€, i de les activitats desenvolupades durant el
2019 per import de 19.348,88€, i d’altres despeses de l’any 2019, per import de
5.097,64€, essent la quantitat global justificada de 31.378,52€, totes elles incloses
dins del conveni regulador, aprovat per Junta de Govern Local, en data 23 de juliol de
2019, i signat en data 31 de juliol de 2019, d’import inicial concedit de 30.775€.

En les quanties següents:
2019.....................................
2020.....................................

3.770,80€
31.229,20€

TERCER. Aprovar la minuta del Conveni regulador que es determina a l’acord
precedent i que consta a l’expedient, a formalitzar amb l’entitat Societat Coral
Diadema Corberenca, per tal de garantir el manteniment, la continuïtat i regularitat
de la prestació per part d’aquesta entitat, dels serveis culturals i d’ocupació del lleure
que efectua dins de les seves instal·lacions al municipi, així com per permetre la
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SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l'entitat
Societat Coral Diadema Corberenca, per import de 35.000€, destinada a finançar les
despeses de l’entitat generades durant l’any 2019 i 2020.
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utilització de les instal·lacions de l’entitat per part de l’Ajuntament de Corbera, per a
les seves finalitats de caire cultural o social.
QUART. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat la Societat Coral Diadema
Corberenca amb CIF: G08XXXX57, per import de 35.000€, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 33.334.48901 del vigent pressupost municipal.
CINQUÈ. Procedir al pagament d'una bestreta, ascendent a la quantitat de 22.200€,
d'acord amb les condicions establertes a la clàusula quarta de l'esmentat conveni.
SISÈ. Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients.

8. 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 12:30
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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