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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 12 de juliol de 2021 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 5 de juliol de 2021.

A les 9:30 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. La sessió
s’ha realitzat amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ella 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

Absents i/o excusats/des: Meritxell García de Llanza

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.

CONTRACTACIÓ 

2. Adhesió a la primera pròrroga de l’Acord marc de l’ACM del contracte de 
subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà.

Antecedents
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La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 25 de gener de 
2019, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i  
mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) a les 
empreses seleccionades següents: HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN 
EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A, PARCS I 
JARDINS DE CATALUNYA S.L, HAGS SWLEK S.A, SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS 
URBANS, CROUS EXPERT S.L, AVANT SERVEIS I EQUIPAMENTS URBANS, GLOBALIA 
URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET ESPAÑA VR S.L.

En data 1 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 
administratius de l'Acord marc, amb les empreses HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND 
URBAN EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A, 
PARCS I JARDINS DE CATALUNYA S.L, HAGS SWLEK S.A, SANTAULÀRIA 
EQUIPAMENTS URBANS, CROUS EXPERT S.L, AVANT SERVEIS I EQUIPAMENTS 
URBANS, GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET ESPAÑA VR S.L.

En data 6 de juny de 2019, la Comissió Executiva del CCDL, resolgué aprovar 
definitivament la cessió de l’Acord marc de parcs  infantils i mobiliari urbà amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05), a favor de l’Associació 
Catalana de Municipis, en tots els seus lots, per tal que aquesta última es subrogués 
en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures de la relació contractual. 
Formalitzant-se el contracte en data 12 de juny de 2019.

En data 21 de desembre de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 
definitivament l’expedient de la primera pròrroga del contracte basat (2017.05) en 
l’Acord marc de parcs infantils i mobiliari urbà. La formalització és dur a terme en data 
16 de febrer de 2021.

Les tasques de manteniment de les àrees de jocs infantils, que són competència de 
l’Àrea de Via Pública, requereixen d’un manteniment i/o reposició, si escau, que 
garanteixi el correcte desenvolupament de les activitats infantils. Els elements que es 
proposen substituir es troben en un estat precari que no permet un manteniment de 
la seva estructura. En algun que altre cas i per seguretat dels usuaris/àries, ja han 
estat retirats alguns elements de jocs per part de la Brigada Municipal.

L’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) té adjudicat 
l’Acord marc de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2017.05), i atès que l’Ajuntament està adherit al sistema de 
contractació centralitzada des del 30 de novembre de 2012, des de l’Àrea de Via 
Pública es considera procedent efectuar els tràmits oportuns per adherir-nos a aquest 
contracte, les especificacions del qual es concreten a continuació. 

En conseqüència, és voluntat d’aquest Consistori adherir-se a la primera pròrroga de 
l’Acord marc subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05),  segons es detalla a continuació, de 
conformitat amb l’informe emès pel responsable del contracte des de l’Àrea de Via 
Pública que forma part de l’expedient:
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LOT 1: Àrees de joc infantil de metall, 13 elements de jocs.
a) Happyludic Playground and Urban Equipment, SL amb CIF B63768550 (Multijoc 

Popovita PMI1121; Gronxador Plata Niu PGR3023; Molla El Gat PM10402; 
Giratori Cone ClimberPGITRE240; i Caseta La Morada PC805190516). Preu 
sublot:15.275€, 21% IVA exclòs.

b) Juegos Kompan, SA amb CIF A58178161 (PCM112303 Torre con red de 
escalada; KSW902–SW990010–SW990025 Columpio Combi 2m (metal); M192 
City Hopper; i KPL114 Carrusel con Bancos). Preu sublot: 14.640,96€, 21% IVA 
exclòs.

c) HPC Ibérica, SA amb CIF A58620808 (J3851 Juego combinado Diábolo; J472PC 
Columpio basic con asiento plano y cuna; J852 Tandemi; CARS01 Carrusel con 
asientos de 1,5m. Diámetro). Preu sublot: 16.487,13€, 21% IVA exclòs.

Pressupost base de licitació subtotal lot 1: 46.403,09€, IVA no inclòs. Instal·lació 
inclosa.

Sublot 2.3: 6 elements de jocs musical
 HPC Ibérica, SA amb CIF A58620808 (2 unitats CONGAS Tambores dobles 

tamaños pequeños (600mm) 330000052A i 2 unitats Tambores Metálicos 
pequeños 6notas 330000012A; 2 unitats CADENZA MAYA 330000020A; i 2 
unitats ALTO PENTATÓNICO 33002022A)

Pressupost base de licitació subtotal sublot 2.3: 11.635,02€, IVA no inclòs. Instal·lació 
inclosa.

Sublot 6.2: 5 elements individuals de Workout
 Crous Expert, SL amb CIF B67152173 (Paral·leles B023; Espatllera B024; 

Flexions B025; Escala B026; i Banc d’exercicis B027)

Pressupost base de licitació subtotal sublot 6.2: 4.063,09€, IVA no inclòs. Instal·lació 
inclosa.

Fonaments de Dret

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació 
i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del 
TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova 
LCSP. 

Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de 
l’adjudicació de contractes basats en aquests. 

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals.
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Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc del subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació als 
ens locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 53/2018, de 6 
de setembre i publicats al perfil de contractant de l’entitat.

Ateses les característiques d’aquest contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta de 
Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2019/1301, de 21 
de juny.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Via pública proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a la primera   
pròrroga de l’Acord marc del contracte de subministrament amb instal·lació de parcs 
infantils i mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2017.05).  

SEGON. Adjudicar el contracte de subministrament amb instal·lació dels elements de 
parcs infantils i mobiliari urbà, a les següents empreses, essent l’import total base de 
licitació de 62.101,20€, 21% d’IVA exclòs.

LOT 1: Àrees de joc infantil de metall, 13 elements de jocs.
d) Happyludic Playground and Urban Equipment, SL amb CIF B63768550 (Multijoc 

Popovita PMI1121; Gronxador Plata Niu PGR3023; Molla El Gat PM10402; 
Giratori Cone ClimberPGITRE240; i Caseta La Morada PC805190516). Preu 
sublot:15.275€, 21% IVA exclòs.

e) Juegos Kompan, SA amb CIF A58178161 (PCM112303 Torre con red de 
escalada; KSW902–SW990010–SW990025 Columpio Combi 2m (metal); M192 
City Hopper; i KPL114 Carrusel con Bancos). Preu sublot: 14.640,96€, 21% IVA 
exclòs.

f) HPC Ibérica, SA amb CIF A58620808 (J3851 Juego combinado Diábolo; J472PC 
Columpio basic con asiento plano y cuna; J852 Tandemi; CARS01 Carrusel con 
asientos de 1,5m. Diámetro). Preu sublot: 16.487,13€, 21% IVA exclòs.

Pressupost base de licitació subtotal Lot 1: 46.403,09€, IVA no inclòs. Instal·lació 
inclosa.

Sublot 2.3: 6 elements de jocs musical
 HPC Ibérica, SA amb CIF A58620808 (2 unitats CONGAS Tambores dobles 

tamaños pequeños (600mm) 330000052A i 2 unitats Tambores Metálicos 
pequeños 6notas 330000012A; 2 unitats CADENZA MAYA 330000020A; i 2 
unitats ALTO PENTATÓNICO 33002022A)
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Pressupost base de licitació subtotal Sublot 2.3: 11.635,02€, IVA no inclòs. Instal·lació 
inclosa.

Sublot 6.2: 5 elements individuals de Workout
 Crous Expert, SL amb CIF B67152173 (Paral·leles B023; Espatllera B024; 

Flexions B025; Escala B026; i Banc d’exercicis B027)

Pressupost base de licitació subtotal Sublot 6.2: 4.063,09€, IVA no inclòs. Instal·lació 
inclosa.

TERCER. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import total de 
75.142,45€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
11.171.61901 (Projectes 2020/2/AJUNT/10 i 2021/2/AJUNT/9) del pressupost 
municipal vigent.

QUART. La durada del contracte serà de 2 mesos en allò que fa referència a la recepció 
del subministrament, comptadors a partir de l’acceptació de l’adjudicació. Atesa la 
complexitat i/o volum de l’objecte en el contracte basat, el termini màxim de 
subministrament dels elements serà de 2 mesos (clàusules 40 i 45 de l’Acord marc). 
El període de garantia d’acord amb el que estableix l’article 210.3 de la LCSP i la 
clàusula 66, és de 10 anys a comptar des de la data de lliurament o d’instal·lació dels 
béns subministrats. Les condicions específiques d’execució dels contractes basats 
concretaran el termini per a la recepció formal del subministrament, amb acta o 
conformitat de la factura i, quan s’escaigui, el sistema de recepció així com l’òrgan 
competent per a aquesta recepció.

CINQUÈ. Notificar l’adopció d’aquest acord a les empreses adjudicatàries, al CCDL 
(preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així com 
a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius.

3. Adjudicació del contracte de serveis de recollida porta a porta i transport 
a planta de tractament de la fracció vegetal. 

En data 17 de maig de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis per a la recollida porta a porta 
de la fracció vegetal de tot el municipi i el posterior transport a la planta de tractament, 
i es va convocar la licitació pel procediment obert, amb tramitació ordinària i no 
subjecte a regulació harmonitzada, amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre 
Digital, amb un import màxim de contracte de 161.741,36€, 10% d’IVA exclòs, per a 
l’any de durada inicial del contracte, sense possibilitat de ser prorrogat i amb data 
prevista d’inici 16 de juliol de 2021.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 19 de maig de 2021, amb un període de quinze (15) dies naturals per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 3 de juny de 2021 a les 23.59 hores. 
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Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, FCC 
Medio Ambiente SAU amb CIF A28541639 i registre d’entrada 2021/6166, de 3 de 
juny a les 09.14 hores; i Centre de Gestió Mediambiental SL amb CIF B60916533 i 
registre d'entrada 2021/6211, de 3 de juny a les 15.11 hores.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, incorporada a l’expedient i publicada en el perfil del contractant, se’n 
desprèn que les dues ofertes presentades van ser acceptades per complir amb les 
capacitats de contractar i solvència requerides, i no sobrepassar els imports oferts el 
de licitació, i que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu és la presentada per 
l’empresa licitadora FCC Medio Ambiente SAU amb CIF A28541639, en haver obtingut 
una puntuació total de 100 punts, no sobrepassar l’import ofert el de licitació, no haver 
incorregut en baixa anormal, i tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència 
econòmica i tècnica requerides, havent ofert un import de 148.440,21€, 10% d’IVA 
exclòs, 200 unitats de big bags, 400 unitats de saques, 12 jornades extraordinàries i 
8 biotrituradores. En conseqüència, es va proposar per a la seva adjudicació.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/1095, de 14 de juny, es va requerir l’empresa FCC 
Medio Ambiente SAU amb CIF A28541639, per a què en el termini màxim de 10 dies 
hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança 
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, com a requisit previ per a l’adjudicació del 
contracte. La notificació del Decret es va efectuar en data 15 de juny, finalitzant el 
termini concedit el 30 de juny de 2021. Els condicionants requerits en el Decret 
d’Alcaldia núm. 2021/1095, de 14 de juny, han estat complerts correctament en haver 
estat dipositat aval per l’import requerit, davant la Tresoreria de l’Ajuntament en data 
23 de juny de 2021, de conformitat amb la carta de pagament emesa i que forma part 
de l’expedient.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Medi ambient proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis per a la recollida porta a porta de la fracció 
vegetal de tot el municipi i el posterior transport a la planta de tractament, a l’empresa 
FCC Medio Ambiente SAU amb CIF A28541639, per import màxim de 148.440,21€, 
10% d’IVA exclòs, 200 unitats de big bags, 400 unitats de saques, 12 jornades 
extraordinàries i 8 biotrituradores, per a la durada total del contracte d’un any sense 
possibilitat de pròrroga. L’adjudicació es realitzarà amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules 
Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva 
proposició. 

SEGON. La durada del contracte s’estableix en un any sense possibilitat de ser 
prorrogat, fixant la data d’inici el 16 de juliol de 2021.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa, de caràcter plurianual, aprovada en el 
resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient per import de 14.631,27€, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 12.1620.22799 del pressupost municipal vigent, 
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subordinada al càrrec que es consigni en el pressupost municipal de l’exercici 2022, 
atenent el següent desglossament:

a) Exercici 2021 ................. 6.705,99€ 
b) Exercici 2022 ................. 7.925,28€

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
163.284,23€, 10% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
12.1620.22799 del pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni 
en el pressupost municipal de l’exercici 2022, atenent el següent desglossament:

c) Exercici 2021 ................. 74.838,61€
d) Exercici 2022 ................. 88.445,62€

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 que hagin 
transcorregut 15 dies hàbils a comptar de l’enviament de la notificació de l’acord 
d’adjudicació a tots els licitadors, al qual s’annexarà el plec de clàusules i el plec de 
condicions com a part integrant, i es publicarà en un termini no superior a quinze dies 
després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

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

4. Incoació del contracte de serveis de manteniment, inspecció i neteja de la 
xarxa pública de sanejament en baixa.

De conformitat amb l’article 42.2 apartat b) del Reglament d’organització municipal de 
Corbera de Llobregat, i a proposta l’àrea de Serveis públics, es retira aquest punt 
d’ordre del dia.

El manteniment, inspecció i neteja de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials 
que integren la xarxa pública de sanejament en baixa del municipi de Corbera de 
Llobregat està adjudicat a dues empreses especialitzades respectivament, atès que 
l’Ajuntament no disposa de mitjans materials ni personals per a fer-ho. Ambdós 
contractes finalitzen el proper 8 d’agost i és necessari iniciar una nova contractació del 
servei que englobi totes les prestacions i que pugui ser executada per part d’una/es 
empresa/es igualment d’especialitzada/es, motiu pel qual la licitació es realitzarà amb 
lots.

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.

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

Codi Segur de Validació 335a77fa834343ac91b30572e615be1d001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Per tot l’exposat, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan 
de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis per a la neteja, inspecció i 
manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa 
pública de sanejament en baixa, i la seva licitació i adjudicació mitjançant el 
procediment obert simplificat amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació 
harmonitzada, aprovant el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
condicions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives generals 
aprovat per l’Ajuntament, regularan aquesta contractació. L’import de licitació total 
s’estableix en un màxim de 117.536,26€, 10% d’IVA exclòs, per a la durada del 
contracte d’un any sense possibilitat de pròrroga, amb data d’inici prevista l’1 de 
setembre de 2021. La licitació es realitzarà amb divisió per lots, poden optar els 
licitadors a un lot o a tots ells:

a) Lot núm. 1: Servei de neteja i manteniment de les infraestructures d’aigües 
residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic del municipi de 
Corbera de Llobregat.

Pressupost de licitació: 94.808,99€, 10% IVA exclòs.
Format per les prestacions S1, S2 i S3:

S1: Manteniment de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que 
integren la xarxa de sanejament públic del municipi de Corbera de Llobregat.
S2: Serveis de suport a l’àrea de serveis públics i emergències (hores extres).
S3: Obres derivades del servei.

b) Lot núm. 2: Prestació del servei de cubes i inspecció de les infraestructures 
d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic 
municipal de Corbera de Llobregat. Aquestes actuacions es realitzaran amb 
camió mixt d'aspiració-impulsió i equips de càmera de CCTV.

Pressupost de licitació: 22.727,27€, 10% IVA exclòs.

SEGON. Convocar el procediment obert simplificat publicant l’anunci de licitació en el 
perfil del contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals 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 de caràcter plurianual que inclou l’IVA, per import total 
màxim del contracte de 129.289,89 euros, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 13.160.22799 de l’estat de despeses del vigent pressupost 
municipal, subordinat al crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2022 atenent 
el següent desglossament que inclou l’IVA:

Lot 1 ................ 13.160.22799  ................... 104.289,89€

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

Codi Segur de Validació 335a77fa834343ac91b30572e615be1d001
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 Exercici 2021: 34.763,30€
 Exercici 2022: 69.526,59€

Lot 2 ................ 13.160.22799  .................... 25.000,00€

 Exercici 2021: 8.333,33€
 Exercici 2022: 16.666,67€

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

JOVENTUT

5. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’ Associació Juvenil Corberenca  
2021

Des de la Regidoria de Joventut es considera necessari el foment i la promoció 
d’activitats juvenils dins de la societat, per aquesta tasca aquest ajuntament hi compta 
amb l’Associació Juvenil Corberenca (AJUC) que dinamitzen bona part de les activitats 
juvenils que es programen anualment. És per això que es contempla en el pressupost 
general per a l’exercici 2021 l’atorgament d’ajuts directes a entitats juvenils del 
municipi, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (LGS).

L’Associació Juvenil Corberenca (AJUC) és una associació  que es dedica a fomentar, 
difondre i dinamitzar el teixit associatiu de les persones joves de Corbera de Llobregat, 
amb l’organització d’activitats vàries.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’AJUC col·laboren des del 2016 per al foment 
i la promoció d’activitats juvenils dins del municipi.

Aquesta col·laboració s’ha dut a terme mitjançant un conveni regulador i l’atorgament 
d’una subvenció directa anual. Del conveni anterior, signat el 23 d’octubre del 2017, 
amb una vigència establerta per tres anys, això és, del 2017 al 2019, s’ha atorgat 
subvenció només per a les activitats dels anys 2017 i 2018.

L’àrea de Joventut valora i reconeix el treball que realitza aquesta entitat en el nostre 
municipi, i és la seva intenció mantenir la col·laboració amb ella.

La Regidoria de joventut considera prioritari construir una cultura participativa 
facilitant que les persones joves, en diferents àmbits socials, es puguin vincular als 
processos de presa de decisions i a les entitats juvenils, i formar-ne part , per la qual 
cosa es contempla novament en el pressupost general per a l’exercici 2021 
l’atorgament d’aquest ajut directe a l’entitat que contribueix i participa en el disseny 
de les polítiques destinades a les persones joves.

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

Codi Segur de Validació 335a77fa834343ac91b30572e615be1d001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Aquesta entitat s’ha de regir pel desenvolupament i la universalitat en matèria de 
joventut sense cap mena de distinció, igualment en la innovació, la proximitat, l’interès 
juvenil, la coordinació, la cooperació i la planificació sobre la realitat municipal i per 
objectius, i han de construir una cultura participativa i facilitar que els joves es puguin 
vincular a aquests processos.

Vista la sol·licitud de subvenció per concessió directa presentada per l’entitat i la seva 
justificació,   amb registres d’entrada  6026, 6034 i 6178/ 2021 , que aquesta Regidoria 
de joventut valora positivament realitzar un nou conveni, per la col·laboració en les 
activitats realitzades al llarg dels anys  2019 i 2020 .

Vist l’informe emès per la Tècnica de joventut en relació a aquest expedient i que obra 
en l’expedient.

L’article 22.2.a de la Llei General de Subvencions (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.

Com subvenció directa es contempla una a favor de l’Associació Juvenil Corberenca 
(AJUC) amb CIF G66549643, per l’any 2021 per import de 12.000,00 € de la partida 
pressupostària 35.337.48900 per a la realització de les activitats portades a terme que 
es troben detallades en el informe tècnic que s’incorpora a l’expedient.

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.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Joventut proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i l’Associació Juvenil Corberenca amb CIF G66549643, per la realització de 
les activitats realitzades durant el 2019 i 2020 dins de les Festes Majors d’hivern i 
d’Estiu.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l’Associació Juvenil Corberenca, amb CIF G66549643 per import de 12.000,00 €, 
destinada a finançar  les activitats realitzades al llarg dels anys  2019 i  2020, en 
concret es subvencionen les activitats de La Corralada del 2019 i del 2020, que es 
realitzen durant un cap de setmana emmarcat dins la Festa Major d’Hivern i les 
activitats realitzades dins la festa Major d’Estiu del 2019, com la Prèvia i la Botifarrada.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a favor de l'entitat Associació Juvenil 
Corberenca, amb CIF G66549643 per import de 12.000,00€, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 35 337 48900 del vigent pressupost municipal.

QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a favor de l'entitat Associació 
Juvenil Corberenca, amb CIF G66549643 per import de 12.000,00€, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 35 337 48900 del vigent pressupost municipal.

CINQUÈ. Reconèixer l’obligació de la despesa de la subvenció atorgada a favor de 
l’Associació Juvenil Corberenca, amb CIF G66549643, per import de 12.000,00€, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 35 337 48900 i procedir al seu pagament una 
vegada subscrit el conveni regulador.

SISÈ. Facultar a l’alcaldessa o en qui delegui per a la signatura del conveni.

SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

6. 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 10:41 
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.

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

Codi Segur de Validació 335a77fa834343ac91b30572e615be1d001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
26

/0
7/

20
21

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

		2022-07-11T12:08:03+0200
	Segell Ajuntament Corbera de Llobregat




