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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 13
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 6 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:
Absents i

Mercè Rocas i Rubio, regidora
Arturo Martínez i Laporta, regidor
Meritxell García de Llanza, regidora
excusats/des: Xavier Miquel i Pons i Mònica Estrader i Rodriguez.

1. Aprovació acta sessió anterior.
S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2. Aprovació Conveni amb ACOPA per a la dinamització i manteniment de la
zona comercial (2020)
L'Ajuntament de Corbera de Llobregat i l'Associació de Comerciants i Empresaris de
Corbera (ACOPA) col·laboren mútuament amb l’objectiu d'impulsar i millorar el comerç
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al municipi, aplicant recursos materials i econòmics.
Ambdós coincideixen en la voluntat d'afavorir la dinamització del comerç integrat en
el teixit urbà i consideren que l’organització d’activitats contribueixen a la dinamització
del comerç local.
Per altra banda l’Ajuntament considera convenient per a l’interès públic contribuir a la
seva prestació mitjançant l’atorgament d’una subvenció directa en els termes
consignats en aquest conveni per
la realització de campanyes de promoció,
dinamització comercial i foment de noves activitats i serveis que es desenvolupin
durant la vigència d’aquest conveni, per aquest motiu es contempla en el seu
pressupost per al 2020 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a entitats del municipi,
de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS).
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 què
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 figura una a favor de l’Associació de
Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), per import de 28.000€ (vint- i vuit mil
euros), amb l’objectiu de dinamitzar i adaptar el teixit comercial i empresarial a les
noves necessitats detectades o sorgides en el moment actual i al manteniment de la
zona comercial “Cèntric”.
D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per
canalitzar les subvencions previstes nominativament en els 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.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria de l’Àrea de Comerç proposa a la Junta de Govern
local l’adopció dels següents

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a favor de
l'Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), destinada a finançar les
accions generals de dinamització, manteniment de la zona comercial i adaptació del
teixit comercial i empresarial a les noves necessitats detectades o sorgides en el
moment actual, per import de 28.000€ per a l’any 2020.
SEGON. Aprovar la minuta del conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació de
Comerciants i Empresaris de Corbera (ACOPA), amb NIF G61XXXX26, per a la
dinamització, manteniment de la zona comercial i adaptació el teixit comercial i
empresarial a les noves necessitats detectades o sorgides en el moment actual durant
l’any 2020.
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a favor de l’Associació de Comerciants i
Empresaris de Corbera, amb NIF G61XXXX26, per import de 28.000€ amb càrrec a
l’aplicació pressupostaria 25.433.48900 del pressupost municipal vigent.
QUART. Reconèixer l’obligació del 100%, en concepte de bestreta, de la subvenció
atorgada per a l’any 2020 i procedir al pagament en la seva totalitat un cop s’hagi
subscrit el conveni regulador, d’acord amb les condicions establertes a la clàusula
tercera del conveni i per considerar-se contribuir en la seva prestació, d’interès públic
i necessària per tal de dinamitzar, potenciar i adaptar el teixit comercial i empresarial
a les noves necessitats detectades o sorgides en el moment actual.
CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat a l’Associació de Comerciants (ACOPA).
3. 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 11:45
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
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