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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 7 de desembre 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 29 de novembre de 2021.

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. 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
- 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.

CONTRACTACIÓ

2. Adhesió a l'Acord marc de subministrament de combustible per a calderes 
de biomassa.

ANTECEDENTS
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L’ajuntament de Corbera de Llobregat, en data 30 de novembre de 2012, va aprovar 
l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de 
Catalunya que l’ACM, conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament 
Local, té constituït.

La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 30 de gener de 
2020, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de combustible per a 
calderes de biomassa (Exp 2019.02) a les empreses seleccionades següents:

• Iberpellet SL. - Lots 1 i 4.
• Forestal Soliva SL. – Lots 5, 6 i 8.
• Adomgri SLU. – Lots 7, 9, 10 i 11.
• Centre de ciència i tecnologia forestal de Catalunya – Lot 13

En data 10 de març de 2020 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 
administratius de l'Acord marc, amb les empreses IBERPELLET SL, FORESTAL SOLIVA 
SL, ADOMGRI SLU i CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA. 

Forestal Soliva, SL, amb CIF B17656133, subministra actualment combustible per a 
calderes de biomassa al municipi, que es va adjudicar, mitjançant adhesió a l’Acord 
marc amb l’ACM/CCDL amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 
2019.02), pel Lot 5, subministrament d’estella Vegueria de Barcelona, en data 7 de 
desembre de 2020, amb un termini d’execució del contracte des del dia 8 de desembre 
i fins el 7 de desembre de 2021.

En aquest sentit, es necessari l’adhesió a l’Acord marc del contracte de 
subministrament de combustible per a calderes de biomassa (Exp 2019.02) per un 
import màxim d’adjudicació de 20.390,00€, de 21% d’IVA exclòs, 24.671,90€, de 21% 
d’IVA inclòs, i amb una durada del contracte d’un (1) any a comptar del 8 de desembre 
de 2021 i fins el 7 de desembre de 2022. 

Des de l’Àrea de Règim interior i Equipaments municipals, el responsable del contracte 
Sr. B. S., ha emès informe de necessitats i justificatiu de la contractació, on es proposa 
l’adhesió a l’Acord marc de referència, i les característiques del subministrament 
objecte del contracte:

Tipus de combustible:

Subministrament d’estella d’origen forestal tipus 1.1 i 1.2.1 segons norma ISO 17225-
4:2004 i d’acord amb les prescripcions mínimes obligatòries del Plec de prescripcions 
tècniques que regulen l’acord marc de combustible per a calderes de biomassa amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.02).

Qualitat del combustible a subministrar:
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Classe estella Fins (F)
Fracció principal 

<60%
Elements 
gruixuts

Secció 
màxima

Longitud 
màxima

P45 F10 3,15-45 mm <10%, >63mm < 6cm2 < 20cm

Rangs permesos de 
granulometria

Valors extrems permesos

Amb l’objectiu d’evitar males combustions i conseqüentment problemes de fums 
excessius, el combustible subministrat tindrà una humitat en base humida inferior al 
30%. L’estella subministrada per sobre del 30% podrà ser refusada pels serveis tècnics 
municipals, corrent els costos derivats d’aquest fet pel contractista. No s’acceptarà 
una estella amb una humitat per sobre del 35%. 

L’adjudicatari del contracte haurà de portar una llança mesuradora  i mesurar la 
humitat en el moment de fer la descàrrega.

Sistema de descàrrega:

El sistema de descàrrega serà mitjançant cisterna pneumàtica per a la caldera del 
Pavelló municipal i mitjançant bolquet per a la caldera de l’Ajuntament.

Preu del combustible a subministrar:

D’acord amb la formalització de l’acord marc de subministrament de combustible per 
a calderes de biomassa amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb 
l’empresa “Forestal Soliva S.L”, el preu del subministrament d’estella d’origen forestal 
classe P45 és el següent:

 Amb descàrrega pneumàtica és de 111,25€/tona (IVA exclòs) i de 134,61€/tona 
(IVA inclòs).

 Amb descàrrega amb bolquet és de 88,00€/tona (IVA exclòs) i de 106,48€/tona 
(IVA inclòs).

Quantitat d’estella a subministrar:

Aquest consum s’estima en 200 tones l’any distribuït de la manera següent:

- Caldera Pavelló municipal: 120 tones/any
- Caldera Ajuntament: 80 tones/any

Aquesta previsió de despesa no suposa un compromís de despesa, atès que aquesta 
es determinarà en funció de les necessitats reals que es produeixin durant l’execució 
del contracte.

L’import estimat màxim del contracte per al subministrament de 120 tones d’estella 
amb descàrrega pneumàtica i de 80 tones d’estella amb descàrrega amb bolquet és 
de 20.390,00€ (IVA exclòs).
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Estella P45 Tn €/Tn Import (IVA exclos)
Descàrrega neumàtica 120 111,25 13.350,00 €
Descàrrega bolquet 80 88 7.040,00 €
IMPORT TOTAL IVA EXCLOS 20.390,00 €
IVA 21% 4.281,90 €
IMPORT TOTAL IVA INCLOS 24.671,90 €

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició 
addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

SEGON. 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.

TERCER. Articles 220 i 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc.

QUART. 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, Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques que regeixen l’Acord marc de subministrament de combustible per a calderes 
de biomassa amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.02) aprovats 
per la Resolució de Presidència de 19 de setembre de 2019 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat.

CINQUÈ. 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, d’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. Del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim 
local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals/o 
articles aplicables de Llei d’organització comarcal, amb els antecedents abans 
esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, aquesta 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 següents.

ACORDS

PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a l’Acord marc de 
subministrament de combustible per a calderes de biomassa amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.02).
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SEGON. Adjudicar el contracte de subministrament de combustible per a calderes de 
biomassa amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.02) a l’empresa 
Forestal Soliva SL amb CIF B17656133, per un import màxim de 20.390,00€, de 21% 
d’IVA exclòs, i en funció del producte i número de tones indicades en la part expositiva, 
i que a continuació es resumeixen:

 Estella d’origen forestal classe P45 amb descàrrega pneumàtica a la caldera del 
Pavelló Municipal, amb preu unitari de 111,25€/tona (IVA exclòs), 134,61€/tona 
(IVA inclòs) i amb descàrrega bolquet a la caldera de l’Ajuntament, amb preu 
unitari de 88,00€/tona (IVA exclòs), 106,48€/tona (IVA inclòs). El consum 
estimat anual és de 200 tones, repartides en 120 tones/any a les instal·lacions 
esportives i Escola Jaume Balmes, i 80 tones/any a les instal·lacions 
administratives de l’Ajuntament del carrer La Pau, 3 i 5. 

La durada del contracte s’estableix en un (1) any a comptar del 8 de desembre de 
2021. D’acord amb l’apartat 44 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
regulen l’Acord marc, el termini màxim d’execució de les prestacions objecte de l’Acord 
marc serà de 8 dies hàbils i es computaran des de la notificació de l’encàrrec per part 
de l’ens local per al lot 5 subministrament d’estella. Codi CPV: 09111400-4 
(combustible de fusta), 34133110-2 (camions cisterna pel transport de combustible).

TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa, de caràcter plurianual, per 
import màxim de 24.671,90€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries del pressupost municipal vigent, atenent el següent desglossament i 
subordinada al crèdit que es consigni al pressupost de l’any 2022:

 Exercici 2021: import màxim de 3.857,48€ (IVA inclòs) 

Aplicació pressupostària 02.323.22100………………   926,13€
Aplicació pressupostària 02.933.22100……………… 1.703,68€
Aplicació pressupostària 02.342.22100..…………… 1.227,67€

 Exercici 2022: import màxim de 20.814,42€ (IVA inclòs) 

Aplicació pressupostària 02.323.22100……………… 6.019,87€
Aplicació pressupostària 02.933.22100……………… 6.814,72€
Aplicació pressupostària 02.342.22100..…………… 7.979,83€

QUART. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, així com al Consorci Català 
per al Desenvolupament Local i enviar còpia a l’Associació Catalana de Municipis (per 
e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat, , tot 
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

3. Aprovació certificació final del contracte d’obres per a la instal·lació d’una 
caldera de biomassa.
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En data 25 de maig de 2020 es va adjudicar el contracte per a l’execució de les obres 
per a la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor per donar servei a tres 
dependències municipals, el pavelló municipal d’esports, els vestidors del camp de 
futbol i de les piscines, i a l’Escola Jaume Balmes, així com el manteniment preventiu 
i normatiu, segons document tècnic aprovat definitivament en data 25 de novembre 
de 2019, a l’empresa Voracys SL amb CIF B65699092, per import màxim de 
193.980,00€, 21% d’IVA exclòs, 234.715,80€ IVA inclòs. 

En data 18 de març de 2021 es va signar l’acta de recepció de les obres, i en data 26 
de març de 2021 l’empresa adjudicatària va presentar certificació final, i factura, que 
contempla l’obra executada pendent de certificar per import de 26.207,38€ (IVA 
inclòs) que, juntament amb els imports certificats a compte en les certificacions 
anteriors, per un import total de 231.621,75€ (IVA inclòs), conformen l’import total 
d’execució de 257.829,13€ (IVA inclòs). La diferència entre l’import adjudicat 
inicialment i el realment executat es justifica en el informe emès pel director de les 
obres i responsable del contracte, senyor J. R. G., de l’empresa Oicos Estrategia 
Ambiental amb CIF J65829244 de data 6 de juliol de 2021, que s’incorpora a 
l’expedient, del que se’n desprèn que es consideren justificades totes les partides 
alçades respecte de les aprovades en els documents tècnics del pressupost inicial de 
projecte, amb un increment total del 9,84% i un import de 23.113,33€ (IVA inclòs).

L’article 243 de la LCSP determina que dins el termini de tres mesos, comptats a partir 
de la recepció de l’obra, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final de 
les obres executades, que serà abonada a compte de la liquidació del contracte. En 
aquest sentit i tal i com consta en l’acta de recepció signada, no manca cap execució 
per realitzar. Cal indicar que l’acta de recepció determina l’inici del termini de garantia, 
fixat en dos anys, des de la finalització del contracte, tal i com s’estableix a la clàusula 
VI.11. del PCAP.

La secretària acctal. de l’Ajuntament ha emès al respecte informe 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. Aprovar les partides alçades i justificades, respecte de les aprovades en els 
documents tècnics del pressupost inicial, recollides en la certificació final del contracte 
d’obres per a la instal·lació d’una caldera de biomassa, per import de 23.113,33€, IVA 
inclòs, que suposa un increment del 9,84% sobre l’import adjudicat.

SEGON. Aprovar la certificació final del contracte per a l’execució de les obres per a 
la instal·lació d’una caldera de biomassa, adjudicat a l’empresa Voracys SL amb CIF 
B65699092, essent l’import total de les mateixes de 257.829,13€ (IVA inclòs), i 
restant pendent d’abonar al contractista l’import de 26.207,38€ (IVA inclòs).

TERCER. Reconèixer l’obligació per import de 3.094,05€, IVA inclòs, corresponents a 
import adjudicat i certificat, i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de l’import de 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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23.113,33€, ambdós amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 12.1721.63301 del 
pressupost municipal vigent. Projecte 2019/2/AJUNT/10/1. 

QUART. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i al responsable del contracte 
i director facultatiu de les obres, pel seu coneixement i efectes.

4. Aprovació certificació final del contracte d’obres per a la reforma de l’edifici 
municipal situat al carrer La Pau 3.

En data 18 de desembre de 2019 es va formalitzar el contracte per a l’execució de les 
obres de reforma de l'edifici municipal situat al carrer La Pau, 3, per import total de 
139.915,39€, 21% d’IVA exclòs, 169.297,62€, IVA inclòs, amb l’empresa Iarsa Obres 
i Promocions SL, amb CIF B635910077 i en data 27 de juliol de 2020 es van aprovar 
els preus contradictoris sorgits durant l’execució del contracte i la modificació del 
mateix, per import de 13.091,34€, 21% d’IVA exclòs, suposant un total de l’import 
adjudicat de 153.006,73€, 21% d’IVA exclòs, 185.138,14€ (IVA inclòs) i un increment 
del 9,36%. 

En data 12 de febrer de 2021 es va signar l’acta de recepció de les obres, i en data 1 
de setembre l’empresa adjudicatària va presentar certificació final i factura, que 
contempla l’obra executada pendent de certificar per import de 9.577,28€ (IVA inclòs) 
que, juntament amb els imports certificats a compte, en les certificacions anteriors per 
un total de 185.138,14€ (IVA inclòs), conformen l’import total d’execució de 
194.715,42€ (IVA inclòs). La diferència entre l’import adjudicat inicialment i el 
realment executat es justifica en l’informe emès pel responsable del contracte i director 
facultatiu de les obres, que s’incorpora a l’expedient, del que se’n desprèn que s’han 
produït variacions d’amidaments de diferents unitats, respecte de les aprovades en els 
documents tècnics, amb un increment total del 5,66%.

L’article 242.4.i. i ii. de la LCSP estableix que l’excés d’amidaments que no superi el 
10% del preu del contracte inicial, i la inclusió de preus nous que en el seu conjunt no 
superin el 3% del pressupost inicial del mateix, respectivament, no tindran la 
consideració de modificacions del contracte. En conseqüència i en el cas que ens ocupa, 
la variació d’amidaments no té la consideració de modificació de contracte, i serà 
suficient la seva aprovació com a requisit per aprovar la certificació final.

Cal indicar que l’acta de recepció determina l’inici del termini de garantia, que es fixa 
en sis mesos, de conformitat amb la clàusula VI.11. del PCAP. En data 8 de novembre 
de 2021 es va aprovar per Junta de Govern Local la seva devolució.

L’article 243 de la LCSP determina que dins el termini de tres mesos, comptats a partir 
de la recepció de l’obra, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final de 
les obres executades, que serà abonada a compte de la liquidació del contracte. En 
aquest sentit i tal i com consta en l’acta de recepció signada, no manca cap execució 
per realitzar.
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La secretària acctal. de l’Ajuntament ha emès al respecte informe que forma part de 
l’expedient.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals 
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents.

PRIMER. Aprovar les variacions en els amidaments recollits en la certificació final del 
contracte d’obres per a la reforma de l’edifici municipal situat al carrer de La Pau, 3 
per import de 9.577,28€, IVA inclòs, que suposa un increment del 5,66% sobre 
l’import adjudicat.

SEGON. Aprovar la certificació final del contracte per a l’execució de les obres per a 
la reforma de l’edifici municipal situat al carrer de La Pau, 3, adjudicat a l’empresa 
Iarsa Obres i Promocions SL, amb CIF B635910077, essent l’import total de les 
mateixes de 194.715,42€ (IVA inclòs), i restant pendent d’abonar al contractista 
l’import de 9.577,28€ (IVA inclòs).

TERCER.  Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de l’import de 9.577,28€, (IVA 
inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 02.920.63202 del pressupost 
municipal vigent. Projecte 2018 2 AJUNT 39. 

QUART. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i al responsable del contracte 
i supervisor de les obres, pel seu coneixement i efectes.

JOVENTUT

5. Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Centre d'Esplai Corbera per 
a la realització d’activitats, any 2020.

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 2021 l’atorgament d’una sèrie d’ajuts directes a 
entitats i projectes juvenils 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 figura una a favor de l’entitat Centre 
d’Esplai Corbera R5800180A, per import de 3.500€, per al foment de la promoció i 
difusió de les seves activitats de lleure a Corbera i de la participació i l’associacionisme.
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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.

Vist l’informe tècnic en el que es considera necessari construir una cultura participativa 
i facilitar que les persones joves, en diferents àmbits socials, puguin realitzar les 
tasques de desenvolupament tals com la universalitat en matèria de joventut sense 
cap mena de distinció, la innovació, la proximitat, l’interès juvenil, la coordinació i la 
cooperació, i atesa la valoració feta en el mateix informe en relació a la documentació 
presentada.

Vist que L’àrea de Joventut reconeix i valora el treball que realitza el Centre d’Esplai 
Corbera en el nostre municipi, ja que es considera que el temps lliure és un moment 
molt important per a l’educació dels infants i joves, i cal aprofitar-lo, per la qual cosa 
considera convenient per a l’interès públic contribuir a la seva prestació mitjançant 
l’atorgament d’una subvenció directa per les activitats realitzades per aquesta entitat 
durant l’any 2020. En concret, per les activitats dutes a terme de l’1 de setembre de 
2019 al 31 d’agost del 2020 i per les Colònies i Campaments d’estiu realitzats de l’1 al 
10 d’agost del 2020.

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 i l’entitat Centre 
d’Esplai Corbera R5800180A, per tal de fomentar la realització de les activitats 
d’educació en el lleure per a infants i joves dutes a terme, i la realització de les Colònies 
i els Campaments d’Estiu de 2020.

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor del Centre 
d’Esplai Corbera de la Parròquia de Santa Maria de Corbera, amb CIF: R5800180A, per 
import de 3.500€ destinada a finançar el funcionament de l’entitat i les activitats 
desenvolupades, i la realització de les Colònies i Campaments d’Estiu de 2020.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Centre d’Esplai Corbera de la 
Parròquia de Santa Maria de Corbera, amb CIF: R5800180A, per import de 3.500€, 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 35.334.48911 del vigent pressupost municipal.

QUART.  Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a favor de l'entitat, destinada 
a finançar  les activitats d’educació en el lleure per a infants i joves, i la realització de 
les Colònies i els Campaments d’Estiu de 2020. 
 
CINQUÈ. Reconèixer l’obligació de la despesa de la subvenció atorgada a favor de  
l’entitat Centre d’Esplai Corbera de la Parròquia de Santa Maria de Corbera, amb CIF: 
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R5800180A, per import de 3.500€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
35.334.48911 i procedir al seu pagament una vegada subscrit el conveni regulador i 
verificada la documentació justificativa.
 
SISÈ. Facultar a l’alcaldessa o en qui delegui per a la signatura del conveni.
 
SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.
   

PROPOSTA D’URGÈNCIA

Fora de l’ordre del dia, la presidenta proposa la incorporació d’un assumpte a l’ordre 
del dia, per raó d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat 
dels presents.

ESPORTS

Urgència. Aprovació del Conveni de finançament per l’adquisició de material 
esportiu del Club Patí Corbera.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari el foment i la promoció 
d’activitats esportives dins de la societat , per aquesta tasca aquest ajuntament hi 
compta amb el teixit social i esportiu de les entitats esportives municipals, que 
dinamitzen bona part de les activitats esportives 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 esportives 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 figura una a favor de l’entitat Club Patí 
Corbera, per import de 3.000,00 € (tres mil euros) per la compra de cascs per als 
practicants d’hoquei patins. Aquest material ha estat imposat per la Federació Catalana 
de patinatge en totes les categories a partir del dia 1 de gener de 2022 sent una 
despesa sobrevinguda per al club i moltes de les famílies dels esportistes.

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.

Atesa la voluntat política en el sentit de promoure l’esport i facilitar la realització de 
les activitats i projectes que es presenten per part de les entitats, que portem a terme 
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aquests convenis de col·laboració, sota la supervisió, la valoració i el criteri jurídic i 
econòmic d’aquest ens. 

Atesa la petició realitzada pel Club Patí Corbera mitjançant registres d’entrada 
7976/2021, 12454/2021, 12574/2021 i 12699/2021 en la qual dita entitat, sol·licita 
la col·laboració econòmica d’aquest ajuntament en forma de subvenció.  I  posa en 
coneixement a aquesta regidoria que no poden fer front a les despeses totals dels 
pagaments a  proveïdors, per la compra d’aquest material imprescindible per la 
practica esportiva.

Vist l’informe tècnic en el que  es considera d’interès municipal i pel conjunt de la 
societat de Corbera, tant pel volum de socis/es, jugadors/res  i col·laboradors/res, 
com per la seva tasca social i esportiva, que aquest ajuntament recolza la realització 
d’aquesta activitat.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de govern 
Local, l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa al Club Patí 
Corbera, amb CIF: G66851205, per import de 3.000 €, destinada a finançar la compra 
dels cascs d’obligat ús per la practica de l’hoquei patins per als jugadors i jugadores 
del Club Patí Corbera.

SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb el Club Patí Corbera, per l’adquisició del material 
esportiu.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Club Patí Corbera, amb CIF: 
G66851205, per import de 3.000 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
34.341.48905 del vigent pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació del 75% de la subvenció atorgada, un cop signat el 
conveni, i procedir al pagament de 2.250€ en concepte de bestreta, atès que es 
considera imprescindible per fer front a les despeses  dels proveïdors per la compra 
del material indicat. La resta de l’import fins a la totalitat del conveni es realitzarà una 
vegada justificat el mateix.

CINQUÈ. 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. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:25 
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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