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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 23 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 16 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 la sessió anterior.

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

2. Aprovar el projecte de Vulnerabilitat econòmica i Subministraments bàsics 
i la sol·licitud de finançament a l’AMB en el marc del Pla metropolità de suport 
a les polítiques socials 2020-2023.
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El Consell metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 17 de 
desembre de 2019 va aprovar el Pla metropolità de suport a les polítiques socials 
municipals 2020-2023  adreçat als ajuntaments metropolitans i recolzat en els serveis 
socials bàsics municipals, que estableix criteris d’actuació d’àmbit metropolità per 
evitar el tall de subministrament domiciliari d’aigua, electricitat i gas, en base al 
Programa metropolità de foment de la cohesió social.

En data 14 de setembre de 2020 es va aprovar l’adhesió al Pla Metropolità de suport 
a les polítiques socials 2020-2023.

Un cop analitzada la documentació relativa al programa i d’acord amb els seus 
plantejaments es considera oportú aprovar el projecte Vulnerabilitat econòmica i 
Subministraments bàsics per tal de poder fer la sol·licitud al Pla metropolità de suport 
a les polítiques socials 2020-2023 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran, proposa a la 
Junta de Govern Local, amb la correcció de la data de l’adhesió, l’adopció dels 
següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el projecte Vulnerabilitat econòmica i Subministraments bàsics, per 
un cost total de 27.333,24€ i un finançament sol·licitat a l’AMB de 27.333,24€, 
consistent en el Pla metropolità de suport a les polítiques socials 2020-2023 de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona

SEGON. Adoptar el compromís d’ampliar l’àmbit de gestió dels serveis socials bàsics 
municipals per tal d’atendre:

1) Les sol·licituds dels veïns residents d’acord amb el protocol d’actuació del 
Programa metropolità, respecte l’acreditació de vulnerabilitat econòmica i registre, 
així com respecte la informació sobre els recursos que ofereixen els sistemes 
públic i privats.

2) Formular una valoració provisional de la situació plantejada (positiva o 
negativa) i comunicar-ho a les companyies que correspongui, a l’AMB i els serveis 
centrals de l’Ajuntament.

3) Adoptar en 15 dies una resolució definitiva (positiva o negativa)  i comunicar-
ho a les companyies que correspongui, a l’AMB i els serveis centrals de l’Ajuntament.

4) En un període no superior als 30 dies a comptar a partir de la data de la 
resolució definitiva positiva dels serveis socials, realitzar el pagament que 
correspongui directament a la companyia subministradora.

TERCER. Notificar l’acord adoptat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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3. Aprovació pròrroga Conveni aprofitament excedents alimentaris.

Amb  l'objectiu general de reduir el malbaratament alimentari al menjador de les 
escoles Puig d'Agulles i El Corb, i donar sortida als excedents de menús generats a la 
cuina d’ambdues escoles, el 2 de febrer de 2016 es va signar l'Acord de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, l'APA El Mirador, l'empresa 7 i Tria i 
l'entitat Corbera Voluntària, en el marc del projecte d'aprofitament dels excedents 
alimentaris del servei de cuina de l'Escola Puig d'Agulles. Posteriorment es va adherir 
a aquest acord l’escola El Corb el 5 de març de 2018.

La Junta de Govern Local en sessió del 3 de març de 2020 va aprovar el conveni de 
col·laboració signat entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’AFA El Mirador, l’AFA 
El Corb, l’empresa 7 i Tria i l’entitat Corbera Voluntària.

Les parts han manifestat interès en seguir col·laborant en el projecte d’aprofitament 
dels excedents alimentaris de llurs serveis de cuina, donat el bon funcionament del 
projecte, fet que porta aquesta regidoria a proposar la pròrroga del conveni de 
col·laboració per a l’any 2021, que té vigència des del primer de gener de 2021 fins el 
31 de desembre de 2021.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar, amb efectes des del primer de gener de 2021 i pel termini d’un 
any, la pròrroga del Conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, l’AFA El Mirador, l’AFA El Corb, l’empresa 7 i Tria i l’entitat Corbera 
Voluntària.

SEGON. Notificar l’acord a l’Associació. 

CULTURA

4. Aprovació concessió subvenció i conveni amb l’Associació Teatremon.

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 
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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 
33.334.48907, una a favor de l’entitat Associació Teatremon, per import de 3.000€, 
per a l’organització de la 2a. edició del Festival de Ciència Ficció i Arts FORANEA, dins 
del primer semestre de 2020.

Atès que es va considerar d’interès municipal realitzar la 2a. edició del Festival de 
Ciència Ficció i Arts FORANEA, al llarg del mes d’octubre de 2019 i que es va posposar 
a causa de la situació político social del país que es vivia en aquell moment, i es va 
decidir que s’havia de dur a terme dins del primer semestre de l’any 2020, d’acord 
amb les condicions aprovades en Junta de Govern Local, de data 23 de desembre de 
2019, i regulades dins del conveni signat en data 13 de gener de 2020, i d’acord amb 
la clàusula primera de l’esmentat conveni.

Atès que degut a l’Estat d’Alarma provocat per la COVID-19, i a les mesures dictades 
pel Govern Central, tampoc és possible realitzar la 2a. edició del Festival de Ciència 
Ficció i Arts FORANEA, dins del primer semestre de 2020. 

Vist el Comunicat emès per la Regidoria de Cultura en data 27 d’octubre de 2020, del 
que es desprèn que no es podrà dur a terme la 2a. edició del Festival de Ciència Ficció 
i Arts FORANEA durant l’any 2020, però sí que hi ha la voluntat de pagar les activitats 
preparatòries de la segona edició.

Atès que l’Associació Teatremon amb CIF: XXXXXX611, per SOL_ENTRA_2020_4242 i 
4243, de data 8 de maig,  i SOL_ENTRA_2020_7097, de data 16 de juliol, ha comunicat 
que ha estat treballant durant el primer trimestre d’enguany, abans de decretar-se 
l’Estat d’Alarma provocat per la COVID-19, en taques de preparació per fer possible la 
realització d’aquesta 2a. edició, fent promoció a través de les xarxes socials i la 
contractació del disseny gràfic i audiovisual adient, havent assumit unes despeses i 
que per això sol·liciten una subvenció de 1.143,45€, en forma de bestreta.

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 Finances, Cultura, Comerç i Turisme, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament i l’entitat 
Associació Teatremon, per a les activitats preparatòries de la 2a. edició del Festival de 
Ciència Ficció i Arts FORANEA, realitzades dins del primer semestre de 2020.
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SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l’Associació 
Teatremon, amb CIF: XXXXXX611, per import de 1.143,45€, destinada a finançar les 
activitats preparatòries de la 2a. edició del Festival de Ciència Ficció i Arts FORANEA, 
realitzades dins del primer semestre de 2020.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació Teatremon, amb CIF: 
XXXXXX611, per import de 1.143,45€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
33.334.48907 del vigent pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació del 100% de la despesa de la subvenció atorgada a 
favor de l'entitat Associació Teatremon, amb CIF: XXXXXX611, relativa a l’exercici 
2020, per import total de 1.143,45€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
33.334.48907 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. 

COMERÇ I TURISME

5. Aprovació sol·licitud al SOC subvenció pròrroga contracte AODL.

Mitjançant Decret d’Alcaldia 1731/2016, de 8 de setembre, rectificat per Decret 
d’Alcaldia 1757/16 de 14 de setembre i prèvia avocació de la competència per raó 
d’urgència, es va resoldre el següent:

“SEGON. Aprovar la documentació que confegeix el projecte de l’AODL de l’any 
2016, la qual inclou el pla d’acció, pla de treball, instruments i infraestructures de 
que en disposarà per a la posada en marxa del pla de treball a desenvolupar. 

TERCER. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya una subvenció econòmica 
per import de 27.045,55.-€, per a la contractació de l’agent d’ocupació de 
desenvolupament local, conforme allò que determina la resolució EMO/258/2014, 
de 5 d’agost per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la presentació 
de sol·licituds de subvencions per als programes de desenvolupament local, 
d’acord amb el següent desglossament: 

Sou brut:............................................26.462,93,-€
             S.S. a càrrec de l’empresa......................8.666,42,-€

TOTAL: ..............................................35.129,35,-€”

Mitjançant Resolució TSF/2820/2020, de 4 de novembre, publicada al DOGC de 11 de 
novembre de 2020, s’ha obert convocatòria per a la concessió de subvencions 
destinades als Programes de suport al desenvolupament local, per a l’any 2020, entre 
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els quals es troba el programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), 
en la vessant de pròrrogues.

Atès que aquest Ajuntament està interessat en prorrogar la contractació de l’AODL 
existent en aquests moments, es considera necessari efectuar la sol·licitud de la 
corresponent subvenció.

Per tot l’exposat la Regidoria de l’Àrea de Recursos Humans i Ocupació, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la documentació que integra l’expedient i que s’adjuntarà a la 
sol·licitud de subvenció de conformitat amb la Resolució TSF/2820/2020, de 4 de 
novembre, abans esmentada.

SEGON. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya una subvenció econòmica per 
import de 36.000,- €, com a conseqüència de la pròrroga del contracte subscrit per 
aquest Ajuntament amb la persona que duu a terme les tasques d’agent d’ocupació de 
desenvolupament local, conforme allò que determina la resolució  TSF/2820/2020, de 
4 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la presentació 
de sol·licituds de subvencions per als programes de desenvolupament local, d’acord 
amb el següent desglossament: 

Sou brut: .................................................... 28.836,48,-€
S.S. a càrrec de l’empresa .............................  9.144,12,-€ 
TOTAL: ....................................................... 37.980,60,-€

COMPRES I CONTRACTACIÓ

6. Aprovar l’expedient de contractació de serveis d’atenció psicològica 
infanto-juvenil de caràcter específic en matèria de violència masclista.

És necessari poder atendre psicològicament els infants i joves del municipi que han 
patit situacions de violència masclista en el seu domicili, així com a dones adolescents 
i joves que hagin patit maltractament masclista dins les primeres relacions de parella. 
Atès que aquesta atenció psicològica l’ha de dispensar un professional qualificat, que 
disposi de la titulació i experiència adients, i en no disposar de personal amb aquestes 
característiques dins la plantilla municipal, cal contractar-lo a una empresa externa 
que reuneixi els requisits indicats.

En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de condicions 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.
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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 Polítiques d’Igualtat, 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 d’atenció psicològica infanto-
juvenil de caràcter específic en matèria de violència masclista,  així com a dones 
adolescents i joves que hagin patit maltractament masclista dins les primeres relacions 
de parella, dins el servei d’atenció psicològica portat a terme per l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, mitjançant el procediment 
obert simplificat abreujat, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el 
Plec de condicions tècniques que regularan aquesta contractació. L’import de licitació 
s’estableix en un màxim de 14.000,00€, exempt d’IVA, pels dos anys de durada inicial 
del contracte, amb possibilitat de ser prorrogat per dos anys més, establint un preu 
màxim per hora de 56,00€, exempt d’IVA. Les hores màximes a realitzar per a la 
totalitat de la durada inicial del contracte són de 250 hores.

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 
14.000,00€, exempt d’IVA, i es finançaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
32.231.22799 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 7.000,00€ 
(exempt d’IVA) 

 Exercici 2022 (01/01/2022 a 31/12/2022): import màxim de 7.000,00€ 
(exempt d’IVA) 

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

7. Adjudicar el contracte de serveis per l’escatat de vegetació i herbes a les 
voreres de diferents urbanitzacions. 

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

Codi Segur de Validació eca7a401bd50442c900262528d87d5e3001
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En data 19 d’octubre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis per l’escatat de vegetació i 
herbes a les voreres de diferents urbanitzacions, i es va convocar el procediment obert 
simplificat abreujat amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import 
màxim de contracte de 16.630,32€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada 
del contracte establerta en un màxim de quatre (4) mesos, sense possibilitat de 
pròrroga.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 22 d’octubre de 2020, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 5 de novembre de 2020 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació cinc (5) empreses han presentat proposicions, Hulex 
Gestión Ambiental SL amb CIF XXXXXX885  i registre d’entrada 2020/10858, de 3 de 
novembre a les 13.09 hores, Cremaverd SL amb CIF XXXXXX463 i registre d’entrada 
2020/10863, de 3 de novembre a les 14.43 hores, Estudios y Contratas Silvícolas amb 
CIF XXXXXX253 i registre d’entrada 2020/10885, de 4 de novembre a les 9.52 hores, 
Biomassa forestal Baix Llobregat SL amb CIF XXXXXX029 i registre d’entrada 
2020/10928, de 4 de novembre a les 21.12, i Folch SA amb CIF XXXXXX457 i registre 
d’entrada 2020/10947, de 5 de novembre a les 11.19 hores.  

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en 
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant, se’n 
desprèn que s’accepten les cinc ofertes presentades, i es proposa l’adjudicació del 
contracte a l’empresa licitadora Hulex Gestión Ambiental SL amb CIF XXXXXX885, que 
ha resultat amb l’oferta millor quant a relació qualitat-preu per haver obtingut la major 
puntuació amb 100 punts en haver ofert import de 12.501,01€, IVA exclòs, que no 
incorre en baixa anormal, amb l’increment de vials a escatar als onze vials possibles, 
i comprovada la seva capacitat de contractar i solvència en trobar-se inscrit al ROLECE, 
elevant la proposta d’adjudicació a la consideració de la Junta de Govern Local, en 
favor d’aquesta empresa per import màxim de 12.501,01€, IVA exclòs, pels quatre 
mesos de durada màxima del contracte, amb data d’inicis 1 de desembre de 2020.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis Públics, proposa a 
la Junta de Govern local com a òrgan de contractació, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis per l’escatat de vegetació i herbes a les 
voreres de diferents urbanitzacions, a l’empresa Hulex Gestión Ambiental SL amb CIF 
XXXXXX885, per import màxim de 12.501,01€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de 
la durada del contracte establerta en un màxim de quatre (4) mesos, sense possibilitat 
de pròrroga, amb data d’inici del contracte l’1 de desembre de 2020, amb subjecció al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques, el 
Plec de Clàusules Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques 
incloses a la seva proposició.

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

Codi Segur de Validació eca7a401bd50442c900262528d87d5e3001

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
09

/1
2/

20
20

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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


Núm. Exp. General: [EXP.DATGEN.NUG]
La Pau,5 (08757) Referència: [EXP.DATGEN.REF]
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

SEGON. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 4.996,47€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 13.163.22799 del pressupost municipal vigent, aprovada en 
el resolent tercer de l’acord d’incoació d’aquest expedient, atenent al següent 
desglossament:

 Exercici 2020 ................. 1.249,12€  
 Exercici 2021 ................. 3.747,35€

TERCER. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
15.126,22€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.163.22799 del 
vigent pressupost municipal, subordinada al crèdit que es consigni al pressupost de 
l’exercici 2021, atenent el següent desglossament:

 Exercici 2020 .................   3.781,55€
 Exercici 2021 ................. 11.344,67€

QUART. Formalitzar el present contracte mitjançant la signatura d'acceptació pel 
contractista de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats. La signatura d’acceptació per part del contractista s’acreditarà 
amb la presentació de la mateixa en la seu electrònica de l’Ajuntament.

CINQUÈ. 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.

8. 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 12:00 
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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Codi Segur de Validació eca7a401bd50442c900262528d87d5e3001

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
09

/1
2/

20
20

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

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

		2022-07-11T10:53:29+0200
	Segell Ajuntament Corbera de Llobregat




