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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia  9 de novembre de 2020, 
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 2 DE NOVEMBRE 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:

-    Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

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 26/10/2020.

2. Aprovació concessió subvenció i del conveni regulador amb l’entitat Xarxa 
Corbera.

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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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 
33.334.48906, una a favor de l’entitat La Xarxa-Corbera, per import de 6.500€, per al 
foment de la promoció i organització d’espectacles per a nois i noies (teatre, circ, 
titelles, animació, màgia, cinema,...) així com d’altres activitats relacionades amb el 
món de la cultura i l'espectacle.

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.

L’entitat La Xarxa-Corbera amb CIF: XXXXXX772, per instàncies 
SOL_ENTRA_2020_6032, 7039, 7077, 7673, 9799 i 10213, de dates 28 de juny,  15 i 
16 de juliol, 2 d’agost, 6 i 17 d’octubre, respectivament ha presentat la sol·licitud de 
subvenció de 6.500€, consignada nominativament al pressupost per a l’exercici 2020, 
en concepte de bestreta.

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 minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat La Xarxa-Corbera, per al foment de la promoció 
i organització d’espectacles per a nois i noies (teatre, circ, titelles, animació, màgia, 
cinema,...) així com la realització d'espectacles, i les activitats generals de l'entitat 
realitzades durant el 2019, i els espectacles d’entrada gratuïta, que es duran a terme 
durant l’exercici 2020, relacionades amb el món de la cultura i l'espectacle.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l'entitat La Xarxa-Corbera amb CIF: XXXXXX772, per import de 6.500€, destinada a 
finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent als espectacles i  activitats 
generals realitzades per l'entitat durant el 2019, i els espectacles d’entrada gratuïta, 
que es duran a terme durant l’exercici 2020, relacionades amb el món de la cultura i 
l'espectacle.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat La Xarxa-Corbera amb CIF: 
XXXXXX772, per import de 6.500€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33.334.48906 del vigent pressupost municipal.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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QUART. Reconèixer l’obligació del 100% de la despesa en concepte de bestreta, de la 
subvenció atorgada a favor de l'entitat La Xarxa-Corbera amb CIF: XXXXXX772, per 
import de 6.500€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48906 del vigent 
pressupost municipal, i procedir al seu pagament un cop subscrit el conveni regulador, 
d'acord amb les condicions establertes a la clàusula tercera de l'esmentat conveni.

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa o persona qui delegui, per signar aquest conveni.

SISÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

3. Incoació del contracte de serveis postals i paqueteria de l'Ajuntament de 
Corbera de Llobregat.

Aquest Ajuntament requereix de determinats serveis postals, telegràfics i de 
paqueteria per a què les funcions que el seu personal desenvolupa en la pròpia 
corporació, puguin ser efectuades adequadament. Vist que és necessari que l’esmentat 
personal disposi d’aquest servei, cal contractar-lo a una empresa especialitza en el 
sector que respongui a les necessitats de qualitat, preu, rapidesa i la qual pugui donar 
cobertura als enviaments tant al territori estatal com a l’estranger, així com dels 
serveis de burofax, telegrames i paqueteria.

En conseqüència, 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 favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, 
quedant incorporats a l’expedient.

Aquest expedient es tramitarà anticipadament, de conformitat a l’establert en l’article 
30.4 de les Bases d’execució del pressupost, atès que el seu inici està previst per un 
exercici posterior al de l’inici de la tramitació.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals, 
proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels 
següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient segons l’establert a l’article 
30.4 de les Bases d’execució del pressupost.

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de serveis postals i paqueteria de 
l’Ajuntament 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 regularan aquesta contractació. L’import de licitació 
s’estableix en un màxim de 15.146,88€, 21% d’IVA exclòs, pels dos anys de durada 
inicial del contracte, amb possibilitat de ser prorrogat per dos anys més, amb aplicació 
dels preus unitaris que resultin de l’oferta presentada per l’adjudicatari.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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S’estima com a data d’inici del contracte l’1 de gener de 2021.

TERCER. Convocar el procediment obert simplificat abreujat publicant l’anunci de 
licitació en el perfil del contractant, atorgant un termini de 10 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.

QUART. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
18.327,72€, IVA inclòs, i es finançaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
02.920.22201 del pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni 
als pressupostos dels exercicis 2021 i 2022, atenent el següent desglossament:

 Exercici 2021 (01/01/2021 a 31/12/2021): import màxim de 9.163,86€ (IVA 
inclòs) 

 Exercici 2022 (01/01/2022 a 31/12/2022): import màxim de 9.163,86€ (IVA 
inclòs) 

CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.

4. 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 11:30 
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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