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

 

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

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 de maig 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 26 d'abril 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.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid 19,
s’ha acordat la celebració de la sessió mitjançant videoconferència. 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 
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2. Adjudicació del contracte mixt de subministrament de gas propà a l’Escola 
Puig d'Agulles i manteniment de la instal·lació.

Per acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2021, es van aprovar 
l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques relatives al contracte mixt del subministrament de gas propà per donar 
servei a la cuina de l’Escola Puig d’Agulles i el manteniment de la instal·lació, amb una 
durada des de l’adjudicació del contracte fins el 31 de desembre, sense possibilitat de 
ser prorrogat, i es va convocar la licitació mitjançant procediment negociat sense 
publicitat amb una única empresa, convidant únicament l’empresa Primagas Energia 
SA amb CIF A61128013, en ser la propietària de la instal·lació de gas propà i únics 
autoritzats a realitzar-ne tant el subministrament com el manteniment de l’objecte del 
contracte, amb un import màxim total de 2.571,58€, 21% d’IVA exclòs.
 
Com a requisit per a l’adjudicació del contracte, es va requerir l’empresa Primagas 
Energia SA amb CIF A61128013 per a què presentés declaració de conformitat a 
prestar el servei en les mateixes condicions que l’oferta presentada per ells i que va 
servir per a l’elaboració dels plecs, així com la declaració responsable relativa a la seva 
capacitat de contractar amb l’Administració. La notificació de l’acord va ser enviada el 
31 de març de 2021 i rebuda per l’empresa el 7 d’abril, que va presentar els documents 
requerits per registre d’entrada 2021/3775, de 9 d’abril.

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 acords 
següents: 

PRIMER. Adjudicar el contracte mixt del subministrament de gas propà per donar 
servei a la cuina de l’Escola Puig d’Agulles i el manteniment de la instal·lació, a 
l’empresa Primagas Energia SA amb CIF A61128013, per import de 2.571,58€, 21% 
d’IVA exclòs, amb una durada des de l’adjudicació del contracte fins el 31 de desembre, 
sense possibilitat de ser prorrogat, 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. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i publicar-lo en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

TERCER. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació.

QUART. Disposar la despesa per import màxim total de 3.111,62€ (IVA inclòs), 
desglossat en 2.508,94€, pel subministrament de gas propà, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.323.22100, i en 602,68€, per a la quota de lloguer i manteniment 
de la instal·lació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.323.21200 del vigent 
pressupost municipal.

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

Codi Segur de Validació 3c0320d610854256bcfbf39d9d165f01001

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
23

/0
5/

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


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

 

3. Devolució de fiances del contracte de subministrament i instal·lació del 
mobiliari de la Biblioteca Municipal Can Baró.

En data 23 de març de 2010 es va formalitzar el contracte de referència amb l’empresa 
Metalundia, SL amb CIF B18592139, i va ser modificat en data 2 de desembre de 
2010. L’adjudicatari va dipositar les garanties definitives corresponents a aquest 
contracte, per imports de 11.718,26€ i 1.354,82€ respectivament. 

De conformitat amb el previst a l’article 90 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), vigent en el moment de l’adjudicació del contracte i que regeix tots els 
procediments relacionats, la devolució de la garantia es realitzarà un cop vençut el 
termini de garantia i complertes per l’adjudicatari totes les seves obligacions 
contractuals.

El termini de garantia ve fixat en la clàusula novena del PCAP en un (1) any, a comptar 
des de la data de recepció del subministrament i instal·lació de l’objecte del contracte. 
Tot i així, un dels criteris d’adjudicació va ser l’ampliació del termini de garantia, i 
l’empresa adjudicatària va oferir una ampliació de deu (10) anys.

En data 22 d’octubre de 2010 es va signar l’acta de recepció de tot l’objecte del 
contracte, amb excepció de la partida corresponent a Retolació, tal i com consta en 
l’acta signada per l’empresa i la direcció facultativa, atorgant-se un termini màxim de 
6 mesos per a executar la part pendent, i un de 2 mesos per a esmenar deficiències 
detectades. La signatura de l’acta de recepció va marcar l’inici del termini de garantia.

En data 11 d’octubre de 2012 amb registre d’entrada 2012/7949, l’empresa Sierra 
Rozas Arquitectos SCP, directors facultatius del contracte, van emetre informe 
favorable en relació amb la devolució de fiances, per haver complert tots els 
condicionants fixats a l’acta de recepció. Tot i així, la fiança no va ser retornada per 
no haver transcorregut el termini de garantia de 10 anys.

En data 6 d’abril de 2021 l’arquitecta municipal responsable del contracte, ha emès 
informe favorable respecte de la devolució de la garantia, que s’incorpora a 
l’expedient, per haver transcorregut el termini de 10 anys i en no haver estat detectat 
durant aquest període, cap situació imputable a l’execució del contracte per part de 
l’empresa adjudicatària. 

La tresorera acctal. de l’Ajuntament ha emès informe, que consta a l’expedient, en el 
sentit que les fiances consten encara dipositades a data de l’informe. 

La secretària acctal. de l’Ajuntament ha emès informe favorable, que consta a 
l’expedient, relatiu a la devolució de les fiances dipositades.

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

ÚNIC. Retornar les fiances dipositades per a l’execució del contracte de 
subministrament i instal·lació de mobiliari per a la Biblioteca Municipal Can Baró, a 
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l’empresa adjudicatària Metalundia, SL amb CIF B18592139, per import de 
11.718,26€, amb número d’operació 320100000303 i per import de 1.354,82€, amb 
número d’operació 320110000639. Per a dur a terme la devolució de la garantia 
definitiva caldrà contactar al telèfon 936500211 (Intervenció).

4. Adjudicació del contracte de serveis de gestió i execució de la deixalleria 
fixa municipal.

En data 1 de març de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació de serveis de gestió i explotació del servei 
de deixalleria fixa municipal, i es va convocar la licitació pel procediment obert, no 
subjecte a regulació harmonitzada, amb presentació d’ofertes mitjançant Sobre 
Digital, amb un import màxim de contracte de 78.321,57€ 10% d’IVA exclòs, per a la 
durada inicial d’un any, amb possibilitat de ser prorrogat per un any més, establint 
com a data d’inici prevista del mateix l’1 de maig de 2021.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 1 de març de 2021, amb un període de quinze (15) dies naturals per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 16 de març de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació tres (3) empreses han presentat proposicions, 
ENGRUNES, RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EI, SLU amb CIF B64200264 i registre 
d’entrada 2021/2871, de 16 de març a les 11:11 hores; SERVITRANSFER, SL amb CIF 
B17668740 i registre d’entrada 2021/2888, de 16 de març a les 16:52 hores; i CESPA, 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA amb CIF A82741067 
i registre d’entrada 2021/2891, de 16 de març a les 17:27 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 totes les ofertes presentades van ser acceptades, i que l’oferta amb la 
millor relació qualitat-preu és la presentada per l’empresa licitadora Servitransfer, SL 
amb CIF B17668740, essent proposada per a l’adjudicació del contracte, en haver 
obtingut una puntuació total de 97,10 punts, tenint acreditada la capacitat d’obrar i 
solvència econòmica i tècnica requerides, i trobar-se al corrent de totes les obligacions 
tributàries i de seguretat social, i haver ofert un import total màxim per a l’adjudicació 
de la durada inicial del contracte de 73.672,00€, 10% d’IVA exclòs.

Per Decret d’Alcaldia 2021/555, de 30 de març, es va requerir l’empresa Servitransfer, 
SL amb CIF B17668740, 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 únic requisit previ a l’adjudicació del contracte. La 
notificació es va practicar en data 31 de març amb número de registre de sortida 
2021/1656 i, en conseqüència, el termini màxim concedit per dipositar la fiança 
requerida finalitzava el 16 d’abril. 

L’empresa Servitransfer, SL amb CIF B17668740 ha dipositat la fiança requerida en el 
Decret 2021/555, de 30 de març, en data 16 d’abril mitjançant transferència, tal i com 

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

Codi Segur de Validació 3c0320d610854256bcfbf39d9d165f01001

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
23

/0
5/

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


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

 

consta en el justificant acreditatiu presentat per registre d’entrada núm. 2021/4073, 
de 16 d’abril, que consta a l’expedient, complint amb tots els requisits per a 
l’adjudicació del contracte.

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

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis per a la gestió i explotació del servei de 
deixalleria fixa municipal, tramitat pel procediment obert amb tramitació ordinària i no 
subjecte a regulació harmonitzada, a l’empresa Servitransfer, SL amb CIF B17668740, 
per import total màxim de 73.672,00€, 10% d’IVA exclòs, per a la durada inicial d’un 
any, amb possibilitat de ser prorrogat per un any més, establint com a data d’inici l’1 
de maig de 2021. 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 inicial del contracte s’estableix des de l’1 de maig de 2021 i fins el 
30 d’abril de 2022, amb possibilitat de ser prorrogat per un any més, en les mateixes 
condicions i preus del contracte inicial. La pròrroga serà obligatòria per l’adjudicatari 
només si s’acorda amb un termini màxim de 2 mesos abans de la finalització del 
contracte inicial.

TERCER. Anul·lar l’autorització de la despesa, de caràcter plurianual, per import de 
5.114,53€, que inclou l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.1621.22706 
del pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni en el pressupost 
municipal de l’exercici 2022, aprovada en el resolent tercer de l’acord d’incoació, 
atenent el següent desglossament:

 Exercici 2021 ................. 3.409,69€ 
 Exercici 2022 ................. 1.704,84€ 

QUART. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
81.039,20€, 10% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.1621.22706 
del pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni en el pressupost 
municipal de l’exercici 2022, atenent el següent desglossament:

 Exercici 2021 ................. 54.026,13€
 Exercici 2022 ................. 27.013,07€

CINQUÈ. Formalitzar el present contracte en document administratiu, per mitjà de 
signatura electrònica amb certificació digital, en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar des que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació 
d'adjudicació a totes les empreses licitadores, 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 de la seva signatura en el perfil de contractant.
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SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses 
licitadores, així com els informes de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

5. Adjudicació contracte per serveis de grua per a la retirada de vehicles de 
la via pública.

En data 22 de març de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient i la 
incoació de l’expedient de licitació per a la contractació de serveis de grua per a la 
retirada de vehicles de la via pública, així com el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques, i es va convocar el procediment obert 
simplificat abreujat, amb tramitació ordinària, amb presentació d’ofertes mitjançant 
Sobre Digital, amb un import màxim de amb un import màxim de 5.764,56€, 21% 
d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del contracte, amb aplicació dels 
preus unitaris per serveis efectivament prestats que consten a la clàusula 10 del PPT, 
i estimant com a data d’inici del contracte el 15 d’abril de 2021, i la seva finalització 
pel 31 de desembre de 2023, amb possibilitat de ser prorrogat per un any més.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 23 de març de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar 
ofertes, essent l’últim dia el 8 d’abril de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació una (1) única empresa ha presentat proposició, V. D. 
L. amb CIF XXXXXXX1X i registre d’entrada 2021/3689, de 7 d’abril a les 15.39 hores.

En data 12 d’abril de 2021 es va signar l’acta d’obertura de l’únic sobre digital 
presentat a la licitació, amb el resultat que consta a l’acta notificada a l’única empresa 
licitadora, d’on se’n desprèn que efectuades les comprovacions pertinents, l’empresa 
no es troba al corrent de les seves obligacions amb. En aquest sentit, se la requereix 
per a què presenti document acreditatiu de trobar-se al corrent de les obligacions amb 
l’Agència Tributària, com a requisit previ per a l’adjudicació del contracte. Així mateix, 
se li requerirà l’aportació de les escriptures de constitució i de representació de la 
persona que signa l’oferta. 

L’esmena de la documentació es va efectuar en data 12 d’abril de 2021 mitjançant 
l’eina de preparació d’ofertes, concedint un termini màxim de dos dies hàbils, això és 
fins el 15 d’abril a les 23.59 hores, per a què presentessin els documents que 
consideressin necessaris que acreditessin trobar-se al corrent de les obligacions 
tributàries així com l’escriptura de constitució amb inclusió de l’objecte social, i de 
representació de la persona que signa l’oferta. Si la Mesa considera que queden 
justificats i acreditats, l’oferta seria acceptada i es procediria a la comprovació que no 
recau en baixa anormal i, posteriorment, a la seva adjudicació. En cas contrari, 
l’empresa quedaria exclosa del procediment. 
                                                               
Dins de termini, l’empresa ha presentat la justificació de trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries, amb registre d’entrada 2021/3982, de 14 d’abril, així 
com la comunicació de no disposar d’escriptures per tractar-se de persona física. En 
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aquest sentit, la Mesa ha comprovat que l’empresa licitadora es troba donada d’alta 
de l’Impost d’Activitats Econòmiques en l’epígraf 722, Transports de mercaderia per 
carretera, que els habilita per exercir l’activitat objecte del contracte. En conseqüència, 
l’empresa queda acceptada i es procedeix a comprovar que l’oferta econòmica 
presentada, amb un 5% de percentatge de baixa pels serveis objecte del contracte, 
no es troba en baixa anormal, essent proposada per a l’adjudicació, en acta emesa i 
publicada en el perfil del contractant, en haver obtingut una puntuació total de 90 
punts, ser l’única empresa presentada i acceptada, i tenir acreditada la capacitat 
d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides, i haver ofert un percentatge de 
descompte del 5% sobre els preus unitaris per serveis efectivament prestats que 
consten a la clàusula 10 del PPT, i una millora de 10 minuts en el temps d’anul·lació 
d’un servei des del requeriment inicial per no passar càrrec per considerar-se com a 
no realitzat, establint com a data d’inici l’1 de maig de 2021.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Seguretat ciutadana proposa a la Junta de 
Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis de grua per a la retirada de vehicles de la 
via pública, tramitat pel procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, 
a l’empresa V. D. L. amb CIF XXXXX1X, per import màxim de 5.764,56€, 21% d’IVA 
exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del contracte, amb aplicació del 5% de 
descompte sobre els preus unitaris per serveis efectivament prestats que consten a la 
clàusula 10 del PPT, i amb una millora de 10 minuts en el temps d’anul·lació d’un 
servei des del requeriment inicial per no passar càrrec per considerar-se com a no 
realitzat. L’adjudicació es realitzarà 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. 

SEGON. La durada inicial del contracte s’estableix des de l’1 de maig de 2021 i fins el 
31 de desembre de 2023, amb possibilitat de ser prorrogat per un any més, en les 
mateixes condicions i preus del contracte inicial. La pròrroga serà obligatòria per 
l’adjudicatari només si s’acorda amb un termini màxim de 2 mesos abans de la 
finalització del contracte inicial.

TERCER. Disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 6.975,12€, 
IVA inclòs, i es finançarà a l’aplicació pressupostària 20.132.22701, de l’estat de 
despeses del vigent pressupost municipal, i subordinat al crèdit que es consigni en els 
pressupostos dels anys 2022 i 2023, atenent el següent desglossament que inclou 
l’IVA:

 Exercici 2021: 1.992,89€
 Exercici 2022: 2.491,11€
 Exercici 2023: 2.491,11€

QUART. La facturació es presentarà amb periodicitat mensual, de gener a desembre, 
sempre que hi hagi hagut serveis prestats. A les factures ha de constar el número de 
serveis efectivament executades, tipus, data i el seu import unitari resultant de l’oferta 
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presentada per l’empresa adjudicatària. Així mateix, les factures hauran de seguir les 
indicacions establertes a la clàusula II.6. Forma de pagament del PCAP.

CINQUÈ. 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, mitjançant instància on s’adjunti el document signat, 
en la seu electrònica de l’Ajuntament.

SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, i publicar-lo en el perfil 
del contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

BENESTAR SOCIAL

6. Aprovar el conveni de col·laboració amb CORDIBAIX, per fomentar la 
realització d’activitats d’acció social.

En data 4 de febrer de 2021 la Federació de Persones amb Discapacitat del Baix 
Llobregat (CORDIBAIX) ha presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les 
activitats que desenvolupa. Aporta, també, programa suport i assessorament integral 
2021, pressupost, declaracions responsables i acreditacions d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries.

D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, reconeix i valora el treball que 
realitza aquesta entitat en el nostre municipi, per la qual cosa considera convenient 
per a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una 
subvenció directa que permeti a la Federació disposar tant de les instal·lacions com 
dels mitjans necessaris per a la realització d’activitats d’acció social, com servei de 
suport i assessorament integral a entitats, fundacions, centres, etc., serveis de suport 
i assessorament integral a persones amb discapacitat, així com els seus familiars i 
dinamització d’entitats de la comarca (potenciar el teixit associatiu).

A tal efecte, està prevista una consignació nominativa en el Pressupost general 2021 
per a l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat.

D’acord amb la clàusula 10a de l’Ordenança general de subvencions, que estableix que 
la concessió directa normalment es formalitzarà en un conveni, s’ha redactat el 
corresponent conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i CORDIBAIX per tal de 
fomentar la realització de les activitats d’acció social i en regula les condicions.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Benestar social i Gent gran proposa a la 
Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

ACORDS
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PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a CORDIBAIX 
(NIF G58650961), per import de 620 € destinada a finançar la realització d’activitats 
d’acció social al municipi, durant l’any 2021.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i CORDIBAIX, per fomentar la realització 
d’activitats d’acció social, segons el text que queda incorporat a l’expedient.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’entitat CORDIBAIX, amb NIF G  
58650961, per import de 620 € amb càrrec a l’aplicació 30.231.48901  del vigent 
pressupost municipal.

QUART. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.

7. 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 11:35 
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
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