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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 13 d’octubre 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 5 D’OCTUBRE DE 2020.

Al despatx de l’Alcaldia, 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.

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 anterior.

CULTURA

2. Concessió subvenció a l’Associació Patrimoni Històric i Amics Monument La 
Creu Nova i aprovació de la minuta del conveni regulador per activitats 
culturals realitzades al 2019.

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 
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entitats culturals 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 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 
33.334.48910, una a favor de l’entitat Associació del Patrimoni Històric i Amics del 
Monument Creu Nova, per import de 3.500€, per al foment de la promoció i difusió de 
les activitats culturals a Corbera i de la participació i l’associacionisme.

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’Associació del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova amb CIF: 
G60XXXX25, per SOL_ENTRA_2020_5531, de 14 de juny i SOL_ENTRA_2020_6837, 
6838 i 6839 d’11 de juliol, ha presentat la sol·licitud de subvenció de 3.500€,  
consignada nominativament al pressupost per a l’exercici 2020, així com la 
documentació de la justificació corresponent. 

Des de l’Àrea de Cultura, s' ha emès en data 17 de juliol de 2020, un informe de 
conformitat amb la documentació administrativa presentada per l'entitat Associació 
del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova, especificant que s’ha justificat 
correctament la realització de les activitats culturals, realitzades per dita entitat durant 
l’any 2019, i subjectes a la subvenció que ara ens ocupa, per la quantitat de 4.043,19€.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació 
del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova per tal de fomentar la 
realització de les activitats culturals a Corbera durant l’any 2019.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l’Associació del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova amb CIF: 
G60XXXX25, per import de 3.500€ destinada al finançament de les activitats culturals 
realitzades per aquesta entitat, durant l’any 2019.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació del Patrimoni Històric i 
Amics del Monument Creu Nova amb CIF: G60XXXX25, per import de 3.500€, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48910 del vigent pressupost municipal.
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QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació del 
Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova amb CIF: G60XXXX25, per import 
de 3.500€, destinada a finançar les activitats realitzades durant el 2019.

CINQUÈ.  Reconèixer l’obligació de la despesa de la subvenció atorgada a favor  de 
l’entitat Associació del Patrimoni Històric i Amics del Monument Creu Nova amb CIF: 
G60XXXX25, per import de 3.500€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33.334.48910 del vigent pressupost municipal, i procedir al seu pagament un cop 
subscrit el conveni regulador.

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

SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients. 

3. Concessió subvenció a l’Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera i 
aprovació de la minuta del conveni regulador per activitats culturals 
realitzades al 2019.

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).

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 
33.334.48912, una a favor de l’entitat Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, 
per import de 12.000€, per al foment de la promoció i difusió de les activitats culturals 
a Corbera i de la participació i l’associacionisme.

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 Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera amb CIF: G59XXXX10, per 
SOL_ENTRA_2020_5422, 5593 i 8847, de dates 11 i 16 de juny, i 14 de setembre, 
respectivament, ha presentat la sol·licitud de subvenció de 12.000€,  consignada 
nominativament al pressupost per a l’exercici 2020, així com la documentació de la 
justificació corresponent. 
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Des de l’Àrea de Cultura, s' ha emès en data 15 de setembre de 2020, un informe de 
conformitat amb la documentació administrativa presentada per l'entitat Associació 
Pessebre Vivent Amics de Corbera, especificant que s’ha justificat correctament la 
realització de les activitats culturals, realitzades per dita entitat durant l’any 2019, i 
subjectes a la subvenció que ara ens ocupa, per la quantitat de 12.170,85€.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació 
Pessebre Vivent Amics de Corbera, per tal de fomentar la realització de les activitats 
culturals a Corbera durant l’any 2019.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de 
l’Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, amb CIF: G59XXXX10, per import de 
12.000€ destinada a finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent a les 
activitats desenvolupades a l’any 2019.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació Pessebre Vivent Amics 
de Corbera, amb CIF: G59XXXX10, per import de 12.000€, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 33.334.48912 del vigent pressupost municipal.

QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació Pessebre 
Vivent Amics de Corbera, amb CIF: G59XXXX10, per import de 12.000€, destinada a 
finançar les activitats realitzades durant el 2019.

CINQUÈ.  Reconèixer l’obligació de la despesa de la subvenció atorgada a favor  de 
l’entitat Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, amb CIF: G59XXXX10, per 
import de 12.000€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48912 del vigent 
pressupost municipal, i procedir al seu pagament un cop subscrit el conveni regulador.

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

SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients. 

El tercer tinent d’alcaldessa Víctor González i Julián, s’absté de participar en la deliberació i en la 
votació d’aquest assumpte per ser vocal de la Junta de l’Associació Pessebre Vivent Amics de 
Corbera.

   
4. Concessió de l’ampliació de subvenció i aprovació de l’addenda al conveni 
regulador amb l’entitat societat Cultural Sant Telm 2017-2021.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de novembre de 2017, 
va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Societat 
Cultural Sant Telm, amb CIF: G58XXXX72, per a regular les condicions de finançament 
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i suport, mitjançant l’atorgament d’una subvenció, amb la garantia del manteniment, 
la continuïtat i regularitat de la prestació per part d’aquesta entitat, dels serveis 
culturals i d’ocupació del lleure que havia d’efectuar dins de les seves instal·lacions al 
municipi, amb efectes 20 de desembre de 2017 fins el 19 de desembre de 2021, i 
s’autoritzà i disposà la despesa de caràcter plurianual en concepte de subvenció en les 
quanties següents:

Exercici 2017 ............. 825€
Exercici 2018 a 2020... 27.000€/any
Exercici 2021 ............. 26.175€/any

Per Junta de Govern Local, de data 23 de desembre de 2019 s’aprovà l’ampliació de 
la subvenció per import de 10.000€ i l’addenda del Conveni regulador de la subvenció 
existent a l’expedient, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33.334.48903 del 
pressupost municipal, relativa a l’exercici 2019. L’addenda al Conveni inicial es va 
signar amb data 13 de març de 2020.

També per Junta de Govern Local, de data 23 de desembre de 2019, s’autoritzà i 
disposà la despesa a l’entitat Societat Cultural Sant Telm, amb CIF: G58XXXX72, de 
caràcter plurianual en concepte de subvenció en les quanties següents, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 33.334.48903:

Exercici 2019: 10.000€/any
Exercici 2020: 10.000€/any
Exercici 2021: 10.000€/any

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat 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).

Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor de l’entitat Societat 
Cultural Sant Telm per import de 37.000€, definida com a pròpia, pels articles 118 i 
següents del ROAS, suposant una atribució efectiva i dinerària a càrrec de la partida 
pressupostària 33.334.48903 del vigent 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.

L’entitat Societat Cultural Sant Telm, amb CIF: G58XXXX72, per 
SOL_ENTRA_2020_3252, 3718, 6227 i 9023, de dates 30 de març, 17 d’abril, 1 de 
juliol i 17 de setembre, respectivament, ha presentat la sol·licitud de subvenció de 
10.000€, consignada nominativament al pressupost per a l’exercici 2020, en concepte 
de bestreta.
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Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’ampliació de la subvenció atorgada per concessió directa a l’entitat 
Societat Cultural Sant Telm, per import de 10.000€, destinada a finançar el 
manteniment, la prestació dels serveis culturals i les activitats que es desenvoluparan, 
relativa a l’any 2020.

SEGON. Aprovar l’addenda del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb l’entitat Societat Cultural Sant Telm, per al finançament 
i suport, amb la garantia del manteniment, la continuïtat i regularitat de la prestació 
per part d’aquesta entitat, dels serveis culturals i d’ocupació del lleure que havia 
d’efectuar dins de les seves instal·lacions al municipi, relativa a l’any 2020.

TERCER. Reconèixer l’obligació del 100% de la despesa en concepte de bestreta, de 
la subvenció atorgada a favor de l'entitat Societat Sant Telm, amb CIF: G58XXXX72, 
relativa a l’exercici 2020, per import total de 10.000€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 33.334.48903 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.

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

CINQUÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.

5. 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.”

                                                            Vist i Plau
La secretària acctal., Marta Puig Puig       L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera
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