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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 de juny de 2019 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 EN FUNCIONS EL DIA 29 DE MAIG DE 2019.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 09:10 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
en funcions, 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 en funcions, Montserrat Febrero i Piera, i assistits
per la secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:
-

Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa en funcions
Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa en funcions
Pol Ejarque i Cortés, tercer tinent d’alcaldessa en funcions
Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa en funcions
Miracle Guerra i Sala, regidora en funcions

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res
següents:
-

Mercè Rocas i Rubio, regidora en funcions
Arturo Martínez i Laporta, regidor en funcions
Xavier Miquel i Pons, regidor en funcions
Jordina Ribó Garriga, regidora en funcions

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.

2. Aprovació reajustament anualitats contracte de subministrament camió
per Brigada municipal
Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 10 de setembre de 2018, es va
adjudicar el contracte de subministrament d’un vehicle tipus camió amb grua (model
Nissan Cabstar NT400 confort 130CV Grúa/Pluma, amb l’equipament indicat a l’oferta)
per a la Brigada municipal, en la modalitat de lloguer amb opció de compra, a
l’empresa Transtel, SA amb CIF A46063814, per import total de 64.320,00 €, 21€
d’IVA exclòs, pels quatre anys de durada inicial de contracte, amb data d’inici prevista
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d’efectes comptables 1 d’octubre de 2018, calculada en funció de la data d’entrega
màxima prevista del vehicle a subministrar.
El vehicle objecte del contracte van ser entregat en data 1 de febrer de 2019, tal i com
se’n desprèn de l’acta d’entrega del vehicle amb referència CS19-00083. En
conseqüència, procedeix fixar com a nova data d’inici del contracte l’1 de febrer de
2019, establir que la data d’inici comptable és l’1 de febrer de 2019, i reajustar les
anualitats establertes en l’acord d’adjudicació de data 10 de setembre de 2018, així
com els seus imports, adaptant-los a les noves dates fixades.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea de Via Pública proposa a la Junta de Govern
Local que, com a òrgan de contractació, adopti els següents
ACORDS
PRIMER. Procedir al reajustament dels imports de les anualitats aprovats en l’acord
d’adjudicació adoptat per la Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2018,
en els termes descrits en la part expositiva, adaptant-los a les noves dates d’inici
d’efectes de la prestació i d’efectes comptables 1 de febrer de 2019.
SEGON. Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa per import de 1.621,40 € (IVA
inclòs), de l’aplicació pressupostària núm. 11.1532.20400 del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import de
6.485,60 € (IVA inclòs), subordinada al crèdit que es consigni a l’aplicació
pressupostària 11.1532.20400 dels exercicis 2022 i 2023, amb el següent
desglossament:
Exercici 2022 ............... 4.864,20 €
Exercici 2023 ............... 1.621,40 €

3. Aprovació contracte d'obres renovació clavegueram carrer de la Miranda
En data 15 d’abril de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació de les obres de renovació integral del
clavegueram del carrer de la Miranda, declarant la urgència en la tramitació de
l’expedient, i es va convocar la licitació pel procediment obert simplificat abreujat amb
presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de contracte de
35.753,99 €, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de sis setmanes, a
comptar de la data que es fixés en l’acord d’adjudicació. L’adjudicació del contracte es
va condicionar a l’aprovació definitiva del projecte tècnic aprovat inicialment i en fase
d’exposició pública.
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QUART. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i
efectes.
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La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació
en data 24 d’abril de 2019, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar
ofertes, essent l’últim dia el 9 de maig de 2019 a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació vuit (8) empreses han presentat proposicions, Estayc
SL amb CIF B65534075 i registre d’entrada 2019/4234 de 25 d’abril, Ibergestión
Construcciones y Obras SA amb CIF A50308055 i registre d’entrada 2019/4683 de 7
de maig, Covan Obres Públiques SL amb CIF B43133750 i registre d’entrada
2019/4732 de 9 de maig, Obres i Construccions Corbera SL amb CIF B65560302 i
registre d’entrada 2019/4742 de 9 de maig, Sanitec Obres SL amb CIF B67272534 i
registre d’entrada 2019/4743 de 9 de maig, Excavaciones y Rocallas Catalunya SL
amb CIF B65535833 i registre d’entrada 2019/4757 de 9 de maig, Tempo Facility
Services SLU amb CIF B66226234 i registre d’entrada 2019/4768 de 9 de maig, i
Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats SL amb CIF B66709601 i registre
d’entrada 2019/4779 de 9 de maig.
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, de
la que se’n desprèn que totes les ofertes han estat acceptades, es proposa l’adjudicació
de l’objecte del contracte en favor de l’empresa licitadora Catalana d’Infraestructures
i Serveis Associats, SL amb CIF B66709601, per haver resultat amb l’oferta millor
quant a relació qualitat-preu obtenint una valoració de 100 punts, no sobrepassar
l’import ofert el de licitació en oferir 27.276,71 €, 21% d’IVA exclòs, no haver
incorregut en baixa anormal, i tenir acreditada la seva solvència en trobar-se inscrit
en el RELI. Així mateix, en la seva oferta van manifestar que no realitzarien
subcontractació.

PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de renovació integral del
clavegueram del carrer de la Miranda, a l’empresa Catalana d’Infraestructures i Serveis
Associats, SL amb CIF B66709601, per import total de 27.276,71€, 21% d’IVA exclòs,
amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Clàusules
Administratives Generals, el projecte aprovat i les propostes tècniques i econòmiques
incloses a la seva proposició.
SEGON. El termini d’execució de màxim de sis (6) setmanes s’iniciarà una vegada
aprovat per l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut que haurà de ser presentat per
l’empresa adjudicatària en el termini màxim de cinc dies naturals a comptar de
l’enviament de la notificació d’adjudicació. A l’inici de les obres es signarà la
corresponent acta de comprovació del replanteig, i l’inici de l’execució de les obres no
podrà excedir el termini d’un mes a comptar de la formalització del contracte.
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Per tot l’exposat, i atès que el projecte es troba aprovat definitivament en no haverse presentat al·legacions al mateix tal i com consta en la Diligència emesa en data 16
de maig de 2019 i que serà ratificat per la Junta de Govern Local amb antelació a
l’aprovació dels presents acords, la Regidoria de Serveis Públics proposa a la Junta de
Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:
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TERCER. Requerir l’empresa adjudicatària Catalana d’Infraestructures i Serveis
Associats, SL per a què presenti mitjançant registre electrònic de l’Ajuntament, en el
termini inajornable de cinc dies naturals a comptar de l’enviament de la notificació del
present acord, el preceptiu Pla de Seguretat i Salut.
QUART. Formalitzar el contracte mitjançant la signatura d'acceptació per part del
contractista Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats, SL amb CIF B66709601
de la resolució d'adjudicació, que haurà d'efectuar-se no més tard dels cinc 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. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 10.257,51€ del pressupost
d’enguany, aprovada en el resolent quart de l’acord d’incoació d’aquest expedient.
SISÈ. Disposar la despesa que inclou l’IVA per import de 33.004,82 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 13.160.61901 del pressupost municipal vigent.
SETÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les 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.
4. Modificació adhesió a acord marc ACM equips impressió i multifunció

En l’acord es va establir que el període de vigència del contracte era de 10 mesos amb
data d’inici 1 de juny de 2019, i prorrogable per tres períodes més de dotze mesos
addicionals, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos
com a màxim, quan en la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars
que regula aquest acord marc s’estableix el següent:
“[.]
Pel que fa a la durada dels contractes d’arrendament resultants dels contractes basats
tramitats per les entitats destinatàries o el CCDL-ACM, aquests tindran una durada
inicial de quatre anys amb una possible pròrroga expressa. Aquesta tindrà un termini
màxim de la meitat del període inicial, tal com determina l’article 290 del TRLCSP.
Aquests terminis es podran ampliar d’acord amb les previsions de l’article 174.5 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora d’hisendes locals.
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En data 13 de maig de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar l’acord d’adhesió a
l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en la modalitat
de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2017.02), mitjançant la contractació a l’empresa adjudicatària UTE GIROCOPI, SL –
SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA amb CIF U67273987 en la modalitat de lloguer, i
amb import total pel període de vigència del lloguer dels equips de 6.815,00 € (681,50
€/mes), 21% d’IVA exclòs, i import màxim pel període de vigència del contracte per a
la impressió i còpia per pàgina de 6.510,00 € (651,00 €/mes), 21% d’IVA exclòs.
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[.]”
Atès que estem davant d’un contracte d’arrendament resultant del contracte basat, la
durada inicial del mateix ha de ser de quatre anys amb una possible pròrroga expressa,
que tindrà un termini màxim de la meitat del període inicial.
Així mateix, s’ha detectat una errada material en un dels imports establerts en l’acord
d’adhesió aprovat en data 13 de maig de 2019, concretament en el preu pàgina color
del Lot 9, que es va fixar en 0,0040 €, 21% d’IVA exclòs, quan en els documents que
formen part de l’acord marc està fixat en 0,040 €, 21% d’IVA exclòs.
En conseqüència, procedeix esmenar l’error material detectat, en aplicació de
l’establert a l’apartat 2 de l’article 109. Revocació d’actes i rectificació d’errors, de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i modificar la durada del contracte adjudicat a l’empresa
UTE GIROCOPI, SL – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA amb CIF U67273987, basat en
l’acord marc i segons es va aprovar en data 13 de maig de 2019.
Per tot l’exposat, la Regidoria de Règim Interior proposa a la Junta de Govern local,
com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 13 de maig
de 2019, d’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a l’Acord marc de
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en la modalitat de compra i
arrendament, quant a la durada del contracte, que en el seu resolent primer quedarà
redactat de la següent manera:

SEGON. Aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 13 de maig
de 2019, d’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a l’Acord marc de
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en la modalitat de compra i
arrendament, amb l’esmena de l’errada material detectada en el preu pàgina color del
Lot 9, i que en el seu resolent segon quedarà redactat de la següent manera:
“Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària UTE GIROCOPI, SL – SISTEMES
D’ORGANITZACIÓ, SA amb CIF U67273987 dels bens següents en la modalitat de
lloguer, i amb import total pel període de vigència del lloguer dels equips de 32.712,00
€ (681,50 €/mes), 21% d’IVA exclòs, i import màxim pel període de vigència del
contracte per a la impressió i còpia per pàgina de 31.248,00 € (651,00 €/mes), 21%
d’IVA exclòs:
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“Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a l’Acord marc de
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en la modalitat de compra i
arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02), per un
termini de quatre anys comptadors a partir de la data prevista d’inici d’1 de juny de
2019. Aquest període podrà ésser prorrogat expressament per un termini màxim de
la meitat del període inicial.”
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a) Lot núm. 1, amb 1 equip HP PRO M402dnm al preu unitari de lloguer de 1,50
€/mes amb preu pàgina b/n 0,015€, 21% d’IVA exclòs en ambdós imports.
b) Lot núm. 4, amb 3 equips HP E62555DN al preu unitari de lloguer de 12,00
€/mes, €, amb preu pàgina b/n 0,006 €, 21% d’IVA exclòs en ambdós imports,
i amb els accessoris següents:
a. 1 unitat de moble pedestal amb 1 calaix de 550 fulles amb codi article
J8J91A i preu de 14,00 €/mes, 21% d’IVA exclòs.
c) Lot núm. 9, amb 23 equips HP C E77830DN al preu unitari de lloguer de 25,00
€/mes, €, amb preu pàgina b/n 0,0030 € i preu pàgina color 0,040 €, 21% d’IVA
exclòs en tots els imports, i amb els següents accessoris:
a. 23 unitats de moble pedestal pels equips Multifunció Base amb codi
article Y1G17A i import de 0,00 €/mes.
b. 3 unitats de fax amb codi article CC487A per import unitari de 10,00
€/mes, 21% d’IVA exclòs.
c. 1 unitat de finalitzador apilador/grapadora intern amb codi article
Y1G00A i preu unitari de 25,00 €/mes, 21% d’IVA exclòs.”
TERCER. Aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 13 de maig
de 2019, d’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a l’Acord marc de
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en la modalitat de compra i
arrendament, quant a la despesa aprovada, que en el seu resolent tercer quedarà
redactat de la següent manera:
“Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, que inclou l’IVA per import
total màxim del contracte de 77.391,60 €, amb data d’inici prevista a efectes
comptables d’1 de juny de 2019, que es farà efectiva amb càrrec a les següents
partides pressupostàries i amb el següent desglòs:
Per l’arrendament dels equips, import màxim de //39.581,52.-// € amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 02.920.20600 de l’estat de despeses del vigent
pressupost municipal, subordinada al càrrec que es consigni als pressupostos
dels anys 2020, 2021, 2022 i 2023 en les següents quanties:
o
o
o
o
o


Exercici
Exercici
Exercici
Exercici
Exercici

2019
2020
2021
2022
2023

.................
.................
.................
.................
.................

5.772,30
9.895,38
9.895,38
9.895,38
4.123,08

€
€
€
€
€

Per la impressió i còpia per pàgina, import màxim de //37.810,08.-// € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.21302 de l’estat de despeses del
vigent pressupost municipal, subordinada al càrrec que es consigni als
pressupostos dels anys 2020, 2021, 2022 i 2023 en les següents quanties:
o
o
o
o

Exercici
Exercici
Exercici
Exercici

2019
2020
2021
2022

.................
.................
.................
.................

5.513,97
9.452,52
9.452,52
9.452,52

€
€
€
€
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Exercici 2023 ................. 3.938,55 €”

QUART. Notificar aquesta modificació de l’acord a l’empresa adjudicatària en l’adreça
electrònica indicada LOPD, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local
(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic LOPD o per correu
a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de
publicitat que siguin preceptius.
CINQUÈ. Comunicar aquest acord a l’ACM a través del correu electrònic LOPD.
CULTURA
5. Aprovació Conveni activitats 2018 Associació Sons Corbera.
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 2019 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 figura una a favor de l’entitat Associació
Sons Corbera, per import de 4.000€, per al foment de la promoció i difusió de les
activitats culturals a Corbera i de la participació i l’associacionisme.

L’entiat Associació Sons corbera amb CIF: G-66857848, per SOL_ENTRA_2019_3199,
de data 27 de març; SOL_ENTRA_2019_3898, de data 12 d’abril i
SOL_ENTRA_2019_4998, de data 16 de maig, va presentar la seva documentació de
justificació a la subvenció atorgada.
L’Àrea de Cultura emet, en data 22 de maig de 2019, informe de conformitat de la
justificació presentada i determina que l’import justificat correctament ascendeix a
4.000€.
Per tot l’exposat, la Regidoria de Cultura i Finances, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents,
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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.
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ACORDS
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 2018.
SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de
l’Associació Sons Corbera, amb CIF: G66857848, per import de 4.000€ destinada a
finançar la programació d’aquesta entitat, corresponent a les activitats
desenvolupades a l’any 2018.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Associació Sons Corbera, amb NIF:
G-66857848, per import de 4.000€, 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: G-66857848, per import de 4.000€, destinada a finançar les
activitats realitzades durant el 2018.
CINQUÈ. Reconèixer l’obligació de la despesa de la subvenció atorgada a favor de
l’entitat Associació Sons Corbera, amb NIF: G-66857848, per import de 4.000€, 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.
6. Aprovació Conveni Col·laboració Liceu a la Fresca 2019

La Fundació del Gran Teatre del Liceu, duu a terme l’activitat, “Liceu a la Fresca”,
consistent en projectar en una pantalla de grans dimensions en un indret del municipi,
l’òpera seleccionada pel Liceu. Enguany l’òpera seleccionada és “Tosca” de Puccini que
serà representada al Gran Teatre del Liceu el dia 28 de juny de 2019
Que aquesta regidoria considera interessant que l’Ajuntament de Corbera, participi en
l’activitat LICEU A LA FRESCA per fer arribar l’òpera a tots els ciutadans de Corbera,
que estiguin interessats en gaudir de l’esdeveniment de forma gratuïta.
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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 2019 el pressupost per a la realització de diferents
activitats culturals.
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De conformitat amb la Disposició addicional Cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim Jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i
concordants.
Per tot l’exposat, la Regidoria de Cultura i Finances, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració amb la Fundació del Gran
Teatre del Liceu, per realitzar la projecció de l’òpera Tosca el proper dia 28 de juny a
les 22h, en un indret municipal.
SEGON. Facultar l’alcaldessa o persona qui delegui, per signar aquest conveni.
TERCER. Notificar aquesta Resolució a la Fundació del Gran Teatre del Liceu.
QUART. Vincular la despesa de l’esmentat conveni al pressupost de 2019, amb la
condició de què es disposi de crèdit adequat i suficient per atendre aquesta despesa.
ESPORTS
7. Conveni SAC Cinc Cims 2019

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 SOCIETAT
ATLÈTICA CORBERA, per import de 4.500,00€ (quatre mil cinc-cents euros) que
enguany ha celebrat la seva setena edició de la cursa Cinc Cims. Enguany la Societat
Atlètica Corbera ha celebrat dues curses la Cinc Cims de 27 quilòmetres i el Cim de 10
quilòmetres i ha comptat amb més de 1.000 participants, entre els quals persones
amb alta discapacitat que han estat protagonistes de la cursa amb l’ajut de Egoismo
Positivo.
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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 2019 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).
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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 els 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
aquests convenis de col·laboració, sota la supervisió, la valoració i el criteri jurídic i
econòmic d’aquest ens.
Atesa la petició realitzada per la Societat Atlètica Corbera mitjançant registre d’entrada
3752/2019.
Vist l’informe tècnic en el que es considera d’interès municipal i pel conjunt de la
societat de Corbera la realització d’aquesta activitat, aquest ajuntament recolza la
realització de la mateixa, tant pel volum d’esportistes com d’acompanyants i persones
voluntàries, valorant l’aportació tant esportiva com social que s’ha fet durant els anys
que fa que es desenvolupa aquesta activitat.
Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea d’Esports, Cooperació i Solidaritat, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a
l’expedient a formalitzar amb l’entitat Societat Atlètica Corbera, amb motiu de la
celebració de la setena edició de la cursa de muntanya Cinc Cims Corbera, i que
enguany ha celebrat també El Cim.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Societat Atlètica Corbera, amb
NIF: G60694890, per import de 4.500,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 34
341 48902 del vigent pressupost municipal.
QUART. Facultar a l’alcaldessa o en qui delegui per a la signatura del conveni.
CINQUÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.
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SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a l’entitat
Societat Atlètica Corbera amb CIF G60694890, per import de 4.500,00 €, destinada a
finançar la realització de la setena edició de la cursa de muntanya Cinc Cims que
enguany ha celebrat dues curses la Cinc Cims de 27 quilòmetres i el Cim de 10
quilòmetres i ha comptat amb més de 1.000 participants.
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ENSENYAMENT
8. Aprovació Conveni amb l'AMPA cau de la Guineu pel 10è aniversari de
l'Escola
L’AMPA Cau de la Guineu, de l’Escola Cau de la Guineu, ha presentat els documents
de sol·licitud necessaris per optar a rebre subvenció específica per a l’organització dels
actes de celebració del desè aniversari de l’Escola (ENTRA-2019-3840). Posteriorment,
el dia 21 de maig de 2019, l’AMPA Cau de la Guineu va presentar una nova instancia
aportant uns certificats que hi mancaven a la documentació original (ENTRA-20195232).
L’Ajuntament, a través de l’àrea d’Ensenyament, vol col·laborar amb una aportació
econòmica a favor de l’AMPA Cau de la Guineu, per ajudar-la a sufragar la despesa
dels actes de celebració.
Per poder formalitzar aquesta col·laboració, és necessària la signatura d’un Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament i l’AMPA, on s’hi indiqui l’import de subvenció, els
actes a subvencionar, el mecanisme per optar al pagament, etc.
El 21 de maig de 2019 el tècnic municipal d’Ensenyament ha emès un informe relatiu
a aquesta qüestió.
La Regidoria d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents:

ACORDS

SEGON.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a favor de
l’AMPA Cau de la Guineu amb NIF G64878986, per un import de //3.400,00.-€// (tres
mil quatre-cents euros), destinada al finançament de l’organització dels actes de
celebració del desè aniversari de l’Escola Cau de la Guineu.
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per l'import de 3.400.-€ (tres mil quatrecents euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 31.326.48905 del vigent pressupost
municipal, a favor de l’AMPA Cau de la Guineu (NIF G64878986).
QUART.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament o, si és el seu cas, qui la substitueixi,
per tal que pugui materialitzar la signatura del conveni abans esmentat.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’AMPA Cau de la Guineu perquè en tingui
coneixement i als efectes oportuns, tot instant-la a la seva signatura.
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PRIMER.- Aprovar el Conveni regulador entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i
l’AMPA Cau de la Guineu, per a l’organització dels actes de celebració del desè
aniversari de l’Escola Cau de la Guineu.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

9208e4940d1a4c209f8e05db843661aa001

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

9. 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 10:31
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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