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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 19
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 13 D’OCTUBRE 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:

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
CULTURA
2. Concessió subvenció a l’Associació Sons Corbera i aprovació 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

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 1

09/12/2020 La secretària acctal.

1. Aprovació acta sessió anterior.
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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
33.334.48909, una a favor de l’entitat Associació Sons Corbera, per import de 6.000€,
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’Associació Sons corbera amb CIF: GXXXXX848, per SOL_ENTRA_2020_3686 i 3687,
de data 16 d’abril; SOL_ENTRA_2020_5046, de data 3 de juny, i
SOL_ENTRA_2020_6679, de data 9 de juliol, ha presentat la sol·licitud de subvenció
de 6.000€, 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
Sons 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 6.171€.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Finances, Cultura, Comerç i Turisme,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’Associació
Sons 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 Sons Corbera, amb CIF: GXXXXX848, per import de 6.000€ destinada
al finançament de les activitats culturals realitzades per aquesta entitat, durant l’any
2019.
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació Sons Corbera, amb NIF:
GXXXXX848, per import de 6.000€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
33.334.48909 del vigent pressupost municipal.
QUART. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació Sons
Corbera, amb NIF: GXXXXXX848, per import de 6.000€, 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 Sons Corbera, amb NIF: GXXXXX848, per import de 6.000€, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 33.334.48909 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.

ASSUMPTES URGENTS
Fora de l’ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat, en tot cas, amb el vot
favorable de la majoria absoluta, se sotmet a examen i votació el punt següent que
resulta aprovat amb el mateix quòrum.

URGÈNCIA. Concessió subvenció en espècies a la Biblioteca Can Baró.

El termini per a la presentació de les sol·licituds per a obtenir les subvencions és el 14
d’octubre 2020.
Aquesta subvenció és la segona convocatòria d’enguany que consisteix en una
ampliació de pressupost per a fer elecció de novetats editorials en català o en occità
proposats pel Servei d’adquisició bibliotecària del Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya, per un import de 2.653€.
Per tot l’exposat la Regidoria de l’Àrea de Finances, Cultura, Comerç i Turisme proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció del següent:
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Al DOGC núm. 8235, de 28/09/2020, es dona publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), Resolució
CLT/2299/2020, de 21 de setembre, pel qual s’aproven les bases específiques que han
de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de les biblioteques en règim de
concurrència no competitiva per a l’adquisició de novetats editorials en català o en
occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a
l’any 2020.
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ACORD
ÚNIC. Formalitzar la petició de la subvenció destinada a l’adquisició de llibres per a la
biblioteca municipal, consistent en:
Subvenció en espècie per a adquisició de novetats editorials en català o en occità
destinades a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (subvenció en
espècie per valor de 2.653€).
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 10:30
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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