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Preàmbul

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
l’article 12 del Reglament de la Llei 38/2003, aprovat per Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, estableixen la necessitat per a les Administracions 
Públiques d’elaborar un Pla Estratègic de Subvencions que expressi la connexió 
entre els objectius i els efectes que es pretenen assolir amb l’aplicació de les 
subvencions, els terminis necessaris per a la consecució dels objectius 
establerts, juntament amb una previsió dels costos i les fonts de finançament 
de les subvencions, tot supeditat al compliment de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària. 

L’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Subvencions té com a finalitat dotar 
d’una major transparència la despesa pública que tingui caràcter de subvenció, 
tot aconseguint un increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la seva gestió, 
de forma programàtica i no normativa. Per a l’atorgament de subvencions 
s’establirà en cada moment les bases de subvencions que s’escaiguin.
 Per altra banda, atenent al principi de coresponsabilitat pública i donat l’interès 
social i la singularitat de la tasca realitzada per determinades entitats en el 
nostre municipi, l’Ajuntament establirà subvencions en règim d’adjudicació 
directa i nominativa. Aquestes subvencions nominatives seran objecte de 
convenis reguladors propis. L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no 
suposa la generació de cap dret a favor dels potencials beneficiaris, que no 
podran exigir cap indemnització o compensació en el cas que el Pla no es posi 
en pràctica en els seus propis termes. 
Per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla serà 
requisit bàsic la inclusió de les consignacions pressupostàries corresponents en 
els pressupostos anuals, sotmès al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostaria.

Article 1: Naturalesa jurídica 

El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat és un 
instrument de planificació. El seu caràcter és programàtic, no normatiu.
L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap 
dret a favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització 
o compensació en el cas de que el Pla no es porti a la pràctica en els propis 
termes. 
Des del punt de vista jurídic, es supedita al marc normatiu de rang superior en 
matèria de subvencions:

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 Reial Decret 886/2006 de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de 
la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Article 2: Àmbit d’aplicació 

S’entén per subvenció, als efectes d’aquest Pla, tota disposició dinerària 
realitzada per l’Ajuntament Corbera de Llobregat, a favor de persones o 
entitats, públiques o privades, que compleixin amb els següents requisits: 

1. Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris. 

2. Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, 
l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un 
comportament singular, ja desenvolupats o a desenvolupar, o la concurrència 
d’una situació, havent de complir el beneficiari amb les obligacions materials i 
formals que s’hagin establert. 

3. Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte 
el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una 
finalitat pública. 

Article 3: Requisits bàsics i limitacions a l'establiment de subvenciones.

És requisit bàsic per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes en 
aquest Pla la inclusió de les consignacions pressupostàries corresponents en els 
Pressupostos anuals i l’aprovació de les corresponents bases reguladores de la 
seva concessió o bé l’adient Conveni regulador de les mateixes en el cas que 
siguin de concessió directa segons els casos legalment previstos. L'establiment 
de subvencions queda sotmès al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, per tant les consignacions pressupostàries que s'aprovin i les 
bases reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a 
aquests objectius. 

Article 4: Principis orientadors 

La gestió i concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat es realitzarà d’acord amb els següents principis: 

a) Publicitat i transparència, que garantiran la igualtat d’informació per a l’accés 
a subvencions i permetran el control de la gestió dels fons destinats a les 
polítiques socials.

b) Concurrència, especificant i detallant els requisits per obtenir la condició de 
beneficiari de la subvenció. 

c) Objectivitat, igualtat i no discriminació.

d) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant. 

e) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics. 
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Aquests principis orientadors són el pilar bàsic per l’optimització dels recursos 
públics assignats a cada projecte, sense que en cap moment es puguin 
sobrepassar les limitacions legals i/o pressupostàries establertes. 

Article 5: Modalitats de concessió 

Les subvencions que s’enquadren en aquest Pla estratègic seran atorgades: 

a) En règim de concurrència competitiva, que es correspon amb aquell en 
el que la concessió de subvencions s’estableix mitjançant una ordre de 
prelació de les sol·licituds presentades conforme els criteris de valoració 
fixats a les bases reguladores i en la convocatòria.  

L'annex I detalla els àmbits i les aplicacions pressupostaries nominatives 
de les línies de subvenció que s'atorgaran mitjançant procediment de 
lliure concurrència. 

b) Concessió directa, en els casos següents: 

 Previstes nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat. Les modificacions pressupostàries realitzades que 
tinguin per objecte establir noves subvencions nominatives comportaran 
l’obligació de modificar el present Pla estratègic, havent -se de definir 
expressament les finalitats, els objectius, els mitjans i el sistema 
d’avaluació i control de cadascuna d’elles. 

 Les que vinguin imposades per normes de rang legal. 

 Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que 
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

L’annex II detalla els àmbits i les aplicacions pressupostaries 
nominatives de les línies de subvenció que s'atorgaran mitjançant 
procediment d'adjudicació directa.

Article 6: Beneficiaris 

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat concedirà subvencions a favor de 
persones físiques o jurídiques amb la finalitat de fomentar la realització 
d’activitats d’utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de 
fins públics atribuïts a la competència local. Han de reunir els requisits 
establerts a les bases reguladores de la subvenció i a les convocatòries.
Les formes jurídiques admissibles per ostentar la condició de beneficiari són les 
que estableix l’article 11 de la Llei general de subvencions. 
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No podran ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques o jurídiques 
que estiguin inhabilitades segons l’article 13.2 de la Llei General de 
Subvencions. 

Article 7: Objectius 

1. Objectius generals 

Els objectius generals d’aquest Pla Estratègic són: 

- Promoure la innovació del sector empresarial i comercial per millorar 
l’economia local i generar ocupació.

- Pal·liar l’exclusió social -residencial. 
- Donar suport a les entitats que tenen per objectiu col·laborar en la 

prevenció, planificació, sensibilització, formació, intervenció i recuperació 
vers els riscos greus col·lectius que pugin afectar al municipi. 

- Finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de la 
promoció de la salut, realitzades en el municipi de Corbera de Llobregat.

- Cooperar en l’àmbit del desenvolupament, ajuda i solidaritat 
internacional.

- Garantir la cohesió social promovent la convivència, l’autonomia, la 
igualtat i la inclusió de tothom, contribuint al creixement i 
desenvolupament de les persones al llarg de la seva vida. 

- Fomentar el suport a les associacions i altres entitats sense finalitat 
lucrativa que promoguin projectes i activitats destinats a la ciutadania. 
Fomentar els valors cívics, la convivència ciutadana, de cohesió i de 
compromís amb el municipi i dels seus actius territorials, estratègics i 
humans. 

- Accions a favor de la convivència ciutadana. 
- Atendre a les persones i/o famílies que, per diferents raons, necessiten 

suport social, amb la finalitat de poder realitzar una tasca preventiva, 
cobrir les seves necessitats bàsiques i acompanyar -los i orientar -los en 
el seu procés de recuperació, mitjançant una intervenció individual, 
grupal i/o comunitària. 

- Promoure l’autonomia personal, la promoció de la dona, l’esport, la 
cultura, l’educació i la salut pública, entre d’altres.

-  Fomentar la igualtat d’oportunitats i la sensibilització de la ciutadania en 
coeducació, violència masclista, etc.

2. Objectius específics 

Els següents objectius específics relacionats amb les diferents línies i programes 
de subvenció que s’estableixen en aquest Pla Estratègic de Subvencions estan 
vinculats a les àrees que s’indiquen a continuació: 
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• ACCIÓ SOCIAL: Promoure accions orientades a fomentar la integració 
dels col·lectius vulnerables en el territori, la diversitat funcional i la 
inclusió social, així com accions de sensibilització i prevenció. Així 
mateix, fomentar accions que prioritzin l'atenció als col·lectius més 
vulnerables i potenciïn la igualtat d'oportunitats, a través d'ajuts 
puntuals i beques per a situacions d'especial necessitat. 

• COMERÇ: Promoure accions que fomentin la millora de la promoció del 
coneixement de l’oferta comercial, així com accions que millorin la 
competitivitat del comerç i l’associacionisme comercial. 

• COMUNICACIÓ: Promoure, a través del mitjà de comunicació que 
sol·liciti ajut econòmic a l’Ajuntament, la difusió sobre l’activitat 
sociocultural, econòmica, educativa, esportiva i ciutadana a CORBERA, 
així com també difondre l’actualitat municipal. 

• COOPERACIÓ: Promoure accions dutes a terme en el marc de la 
cooperació internacional per al desenvolupament. 

• CULTURA: Promoure aquelles accions orientades a difondre les arts 
escèniques i musicals, les arts plàstiques i visuals, la cultura popular i 
festiva, la difusió i la recerca del patrimoni o altres projectes de difusió 
cultural, de creació artística i difusió de la cultura d’CORBERA. 

• DRETS CIVILS: Promoure aquelles accions orientades a fomentar els 
drets civils, la igualtat de tracte i no discriminació i per garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, trangènere i intersexuals i per eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

• EDUCACIÓ: Promoure aquelles accions orientades a fomentar 
l’educació i les activitats educatives, i a potenciar la participació dels 
pares i les mares en la dinàmica educativa i escolar. 

• ESPORTS: Promoure aquelles accions orientades a fomentar l’esport 
escolar, l’esport federatiu i en general, que fomentin la pràctica 
d’activitats esportives que siguin d’especial interès per la ciutat. 

• IGUALTAT: Fomentar aquelles accions que promoguin la igualtat de 
gènere entre dones i homes, la lluita contra la violència masclista, 
l’educació no sexista i que contribueixin a construir una ciutat que sigui 
capaç de donar resposta a les necessitats i els interessos específics de 
les dones. 

• INFÀNCIA: Promoure aquelles accions orientades a impulsar els drets, 
millorar el benestar i garantir la igualtat d’oportunitats de la infància. 

• JOVENTUT: Promoure aquelles accions orientades a fomentar la 
participació social dels joves i aquelles actuacions juvenils d’interès 
públic o social. 
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• NOVA CIUTADANIA: Promoure aquelles accions orientades a 
fomentar l’acollida i integració de les persones nouvingudes, trencar 
estereotips, així com que promoguin la seva participació en la vida 
associativa d’CORBERA. 

• PROMOCIÓ ECONÒMICA: Promoure accions de col·laboració amb el 
teixit empresarial que contribueixin a donar suport a empreses i 
persones emprenedores per tal de consolidar la seva activitat econòmica 
i contribuir a un desenvolupament econòmic sostenible i una ocupació de 
qualitat. 

• OCUPACIÓ: Promoure aquelles accions orientades a la millora de 
l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur del municipi, tot incidint 
en aquelles que presenten més dificultats per accedir al mercat de 
treball. 

• SALUT PÚBLICA: Promoure aquelles accions orientades a fomentar 
els hàbits saludables i la salut entre la ciutadania, així com prevenir la 
malaltia. També aquelles accions que potencien la protecció de la salut i 
el control sanitari d’actuacions individuals que tenen incidència a nivell 
comunitari.

Article 8. Efectes 

Els Plans Estratègics que s’elaborin des dels Ajuntaments cal que estableixin 
també quins són els efectes que es pretenen aconseguir en la política de 
subvencions. En aquest sentit cal comentar que les entitats es perfilen com un 
actor important en la vida municipal en la participació dels assumptes públics. A 
partir de l’aprovació d’aquest Pla Estratègic de Subvencions es pretén que no 
sigui el municipi solament l’actor de les polítiques públiques de benestar, sinó 
que siguin també les entitats i associacions les que participen, juntament amb 
els actors polítics, d’una manera activa en les tasques de gestió i prestació de 
serveis a la ciutadania. 

Article 9. Fons de finançament i dotació econòmica de les diferents 
línies de subvenció

Per dur a terme les accions i desenvolupar les diferents línies d’actuació cal 
dotar -les dels recursos recollits al pressupost que anualment aprova 
l’Ajuntament. Per a l’any 2022 els imports de les subvencions consten a 
cadascuna de les aplicacions pressupostàries de pressupost vigent, que estan 
detallades a l’Annex I que s’adjunta. 

1. Quantia de les subvencions
La quantia de les subvencions nominatives es consignen en el pressupost 
de l’any corresponent. Aquest annex serà objecte de modificació 
anualment quan s’aprovi el pressupost municipal. En quant a la 
concurrència competitiva, el procediment de concessió de la subvenció 
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es fa prèvia comparació de les diferents sol·licituds presentades, 
establint una prelació entre les mateixes aplicant els criteris de valoració 
establerts en les Bases i fins al màxim del crèdit pressupostari aprovat.

2. Finançament i dotació econòmica de les diferents línies de subvenció 
El finançament de les subvencions es portarà a terme amb fons propis i, 
excepcionalment, mitjançant els sistemes de finançament propis de les 
operacions de capital, amb càrrec als capítols IV i VII del pressupost de 
despesa de l’Ajuntament de CORBERA DE LLOBREGAT .

Article 10. Modificació del Pla 

Atès el caràcter programàtic del Pla Estratègic de Subvencions, una vegada 
realitzades les tasques de seguiment i avaluació, si es fes palesa la ineficàcia o 
la desviació d’algun els objectius previstos, podrà ser modificat o eliminat.
Així mateix, si esdevinguessin circumstàncies socials, econòmiques o d’interès 
públic que aconsellessin adoptar noves línies i programes de subvenció, aquest 
Pla estratègic s’entendrà modificat automàticament. Atès el caràcter econòmic 
d’aquesta modificació, es realitzarà mitjançant les modificacions 
pressupostàries necessàries, conforme a la legislació vigent en matèria 
d’Hisendes Locals, respectant el contingut general bàsic i programàtic del Pla i 
informant de la finalitat, objectius i mitjans i sistemes d’avaluació necessaris 
per al seu seguiment. 

Article 11. Mecanismes de control i avaluació

Correspondrà al servei o centres gestors de les subvencions efectuar el 
seguiment de les justificacions de les mateixes i l’impuls i tràmit de les 
actuacions que se’n derivin incloent el control del compliment d’aquest Pla 
durant el seu període de vigència Durant el primer trimestre de cada exercici 
cadascun dels centres gestors elaborarà un informe d'avaluació dels resultats 
obtinguts, analitzant els indicadors que permetin conèixer l'estat de consecució 
d'aquests objectius. Així mateix, es recolliran les propostes de modificació que 
es considerin dels objectius i les noves línies d’actuació i programes de 
subvencions proposats. Cadascuna de les Àrees responsables de cada matèria 
objecte de subvenció, establirà, respecte dels seus programes respectius, el 
quadre d’indicadors que s’utilitzaran per avaluar l’assoliment dels objectius 
previstos per a cadascun d’ells així com els sistemes d’avaluació quantitativa i 
qualitativa que permetin el seguiment en temps real del grau d’execució.

Si com a resultat dels informes de seguiment emesos pels tècnics responsables 
de les àrees, existeixen línies de subvencions que s’allunyen de la consecució 
dels objectius fixats, o d’aquell que sigui adequat al nivell de recursos invertits, 
podran ser modificades o substituïdes per d’altres més eficaces i eficients o 
podran ser eliminades. 

Els informes i tràmits d’aquest punt no seran necessaris en el cas que no hagi 
modificacions, adaptacions o actualitzacions que es considerin necessaris 
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respecte al contemplat a l’exercici anterior, de forma que la no presentació dels 
informes en el termini establert, suposarà l’acceptació de continuar amb la 
mateixa línia d’objectius i propostes pel nou exercici. 

Article 12. Vigència del Pla 

Aquest Pla Estratègic de Subvencions 2022 entrarà en vigor una vegada s’hagi 
aprovat per l’òrgan competent i mantindrà la seva vigència durant l’exercici 
econòmic mentre no sigui modificat o derogat.  El mateix podrà ser objecte de 
revisió en el cas que s’incorporin o modifiquin objectius o es modifiquin, per 
l’òrgan corresponent, les aplicacions pressupostaries que es detallen a 
continuació. 

Corbera de Llobregat, a data signatura electrònica

Montserrat Febrero i Piera
Alcaldessa
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ANNEX I:. APLICACIONS DE DESPESA DESTINADES A L'ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS PEL PROCEDIMENT DE LLIURE CONCURRÈNCIA

AMBIT Org. Pro. Eco. Descripció

ENSENYAMENT 31 326 48901
SUBVENCIÓ  APA's/AMPA's  INSTITUTS I 
ESCOLA BRESSOL

ENSENYAMENT 31 326 48900 SUBVENCIÓ  FUNCIONAMENT APA's CEIPS

ENSENYAMENT 31 326 48906 CONVENI AFA EDUCACIÓ EMOCIONAL

ESPORTS 34 341 48900 SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES

ANNEX II: APLICACIONS DE DESPESA DESTINADES A L'ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS  NOMINATIVES O PEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DIRECTA

AMBIT Org. Pro. Eco. Descripció

COMUNICACIÓ 01 924 48900 CONVENI ASSOCIACIÓ CORBERA TV

 03 943 46400 APORTACIÓ AMB (IBI)

 03 943 46401 APORTACIÓ  AMB (PTE)

 03 920 46700 CONSORCI LOCALRET

 03 920 48900
APORTACIÓ ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 
COMARQUES

 03 920 48901 APORTACIÓ FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

 03 920 48902
APORTACIÓ ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA

URBANISME 10 1532 48001
CONVENI MANT.VIA PÚBLICA/SERVEIS 
ASSOCIAC.PROPIET.BONREPÒS A

URBANISME 10 1532 48002
CONVENI MANT.VIA PÚBLICA/SERVEIS 
ASSOCIAC.PROPIET.BONREPÒS B

URBANISME 10 1532 48003
CONVENI MANT.VIA PÚBLICA/SERVEIS 
ASSOCIAC.PROPIET.BONREPÒS C

URBANISME 10 1532 48004
CONVENI MANT.VIA PÚBLICA/SERVEIS 
ASSOCIAC.PROPIET.BONREPÒS D

URBANISME 10 1532 48005
CONVENI MANT.VIA PÚBLICA/SERVEI 
ASSOC.PROPIET.CAN MARGARIT 1

URBANISME 10 1532 48006
CONVENI MANT.VIA PÚBLICA/SERVEI 
ASSOC.PROPIET.CAN MARGARIT 2

URBANISME 10 1532 48007
CONVENI MANT.VIA PÚBLICA/SERVEI 
ASSOC.PROPIET.CAN MARGARIT 3
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URBANISME 10 1532 48009
CONVENI MANT.VIA PÚBL/SERV.COMUN.PROP.AG.VALL 
CODINA(M.PUIG)

URBANISME 10 1532 48013
CONVENI MANT.VIA PÚBLICA/SERVEIS JUNTA 
COMPENSACIÓ LA SOLEIA

URBANISME 10 1532 48014
CONVENI MANT.VIA PÚBLIC/SERV.JUNTA 
COMPENS.STA.MA.DE L'AVALL

URBANISME 10 1530 48015 CONV. MANT. VIA PÚBLICA ASSOC. VEINS CREU NOVA

URBANISME 10 1532 48016
CONVENI MANT.VIA PÚBLIC/SERV.JUNTA COMPENSACIÓ 
ELS HERBATGES

URBANISME 10 1532 48017
CONVENI MANTENIMENT VIA PUB./SER. ASSOC. PROP. 
LA SERVERA

URBANISME 10 1532 48019
CONVENI MANTENIMENT ASSOCIACIÓ VEÏNS CAN 
LLOPARD

URBANISME 10 1532 48020 CONVENI MANTENIMENT ASSOC.VEÏNS SANT CRISTOFOL

URBANISME 10 1532 48021 CONVENI MANTENIMENT ASSOC.VEÏNS  CREU JUNIOR

URBANISME 10 1532 48024 CONVENI MANTENIMENT ASSOC.VEÏNS CAN CANONGE

URBANISME 10 1532 48025 CONVENI MANTENIMENT ASSOC.VEÏNS  CAN MONTMANY

URBANISME 10 1532 48027 CONVENI MANTENIMENT ASSOC. VEÏNS LES PARRETES

MEDI AMBIENT 12 136 48901 CONVENI GRUP NATURA CORBERA PROJECTE EL CORB

MEDI AMBIENT 12 136 48902 CONVENI MUNTANYES DEL BAIX

SERVEIS PUBLICS 13 922 46600 ADHESIÓ AMAP

SERVEIS PUBLICS 13 165 48000
CONVENI MANTEN/CONSUM ENLLUMENAT 
ASSOC.PROPIE.CAN MARGARIT 1

SERVEIS PUBLICS 13 165 48001
CONVENI MANTEN/CONSUM ENLLUMENAT 
ASSOC.PROPIE.CAN MARGARIT 2

SERVEIS PUBLICS 13 165 48002
CONVENI MANTEN/CONSUM ENLLUMENAT 
ASSOC.PROPIE.CAN MARGARIT 3

SERVEIS PUBLICS 13 165 48004
CONVENI MANTEN/CONSUM ENLLUMENAT 
ASSOCIAC.PROPIET.BONREPÒS B

SERVEIS PUBLICS 13 165 48005
CONVENI MANTEN/CONSUM 
ENLLUMENATASSOCIAC.PROPIET.BONREPÒS C

SERVEIS PUBLICS 13 165 48008
CONVENI MANTEN/CONSUM ENLLUMENAT 
ASSOC.PROPIE.ST CRISTÒFOL 1

SERVEIS PUBLICS 13 165 48009
CONVENI MANT/CONSUM ENLLUM.ASSOCIACIÓ 
PROPIETARIS LA SERVERA

SERVEIS PUBLICS 13 165 48010
CONVENI MANT./CONSUM ENLLUMENAT ASSOC.PROP. 
BONREPÒS D

SEGURETAT 
CIUTADANA 20 136 48900 SUBVENCIÓ ADF MASSÍS DE L'ORDAL

MOBILITAT 21 133 47900
SUBVENCIÓ SERV. CONTROL I VIG. REMOTA 
APARCAMENT C/ LA PAU

MOBILITAT 21 4411 47901 SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ TRANSPORT URBÀ

MOBILITAT 21 4411 47902 SUBVENCIÓ BUS NOCTURN

MOBILITAT 21 4411 48900 TRANSFERÈNCIA AMTU
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OCUPACIÓ 22 241 46502
CONVENI COL.LABORACIÓ CONSELL COMARCAL 
DESENVOLUP. ECONÒMIC

SALUT PUBLICA 24 311 46500
CONVENI COL·LABORACIÓ CCBLL ACTIVITATS DE 
CONTROL MOSQUITS

SALUT PUBLICA 24 312 48900 CONVENI CREU ROJA

COMERÇ 25 432 46700 APORTACIÓ CONSORCI DE TURISME BAIX LLOBREGAT

COMERÇ 25 433 48100 PREMIS DIVERSOS

COMERÇ 25 433 48900 APORTACIÓ ACOPA CONVENI DINAMITZACIÓ COMERÇ

COMERÇ 25 433 48901 APORTACIÓ ACOPA CONVENI DEIXALLERIA

EMPRESA 26 231 48001
CONVENI XARXA DE DONES EMPRENEDORES DE 
CORBERA  (XDEC)

SERVEIS SOCIALS 30 231 46100 DIBA-CONVENI SERVEI LOCAL TELEASSISTÈNCIA

SERVEIS SOCIALS 30 231 46500 CONSELL COMARCAL/ EAIA IV

SERVEIS SOCIALS 30 231 46501 CCBLL -CONVENI SERV.ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

SERVEIS SOCIALS 30 231 46502
CONSELL COMARCAL - CONVENI TRANSPORT ADAPTAT I 
ASSISTIT FIX

SERVEIS SOCIALS 30 231 46503
CONSELL COMARCAL - CONVENI SERVEIS 
SOCIALS/EDUCADOR SOCIAL

SERVEIS SOCIALS 30 231 46504
CCBLL-CONVENI SUPORT ADMINISTRATIU SERVEIS 
SOCIALS

SERVEIS SOCIALS 30 231 46505 CCBLL-CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS

SERVEIS SOCIALS 30 231 46506 CONVENI CUESB

SERVEIS SOCIALS 30 231 48000 AJUTS SOCIALS

SERVEIS SOCIALS 30 231 48900 SUBVENCIÓ FAREM

SERVEIS SOCIALS 30 231 48901 SUBVENCIÓ CORDIBAIX

SERVEIS SOCIALS 30 337 48902 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ LES MAGNÒLIES

SERVEIS SOCIALS 30 312 48900 CONVENI CREU ROJA

ENSENYAMENT 31 326 46500 CONSELL COMARCAL/ TRANSPORT ESCOLAR

ENSENYAMENT 31 326 46700 APORTACIÓ CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

ENSENYAMENT 31 323 47900 SUBVENCIÓ GESTIÓ ESCOLA BRESSOL

ENSENYAMENT 31 324 47900 SUBVENCIÓ GESTIÓ CASAL ESTIU

ENSENYAMENT 31 326 48902 CONVENI  APA's/AMPA's TRANSPORT ESCOLAR
POLITIQUES 
D'IGUALTAT 32 334 46500

CONVENI PREMI DELTA CONSELL COMARCAL BAIX 
LLOBREGAT

POLITIQUES 
D'IGUALTAT 32 231 48001

CONVENI XARXA DE DONES EMPRENEDORES DE 
CORBERA  (XDEC)

CULTURA 33 336 46500 CONVENI JORNADES PATRIMONI
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CULTURA 33 334 48100 PREMIS I BEQUES CULTURA

CULTURA 33 338 48900
CONVENI ASSOCIACIÓ COMISSIÓ REIS CORBERA 
LLOBREGAT

CULTURA 33 334 48901
TRANSFERÈNCIA SOCIETAT CORAL DIADEMA 
CORBERENCA

CULTURA 33 334 48902 CONVENI CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS

CULTURA 33 334 48903 TRANSFERÈNCIA SOCIETAT SANT TELM

CULTURA 33 334 48904 CONVENI PENYA DEL CORB

CULTURA 33 334 48905 CONVENI COLLA DE GEGANTS I GRALLERS

CULTURA 33 334 48906 CONVENI LA XARXA

CULTURA 33 334 48908 CONVENI CERCLE ARTISTIC I D'AUTORS

CULTURA 33 334 48909 CONVENI SONS CORBERA

CULTURA 33 334 48910 CONVENI PATRIMONI HISTORIC

CULTURA 33 334 48912 CONVENI AMICS DE CORBERA

CULTURA 33 334 48914 CONVENI ASSOCIACIÓ DE COL.LECCIONISTES

CULTURA 33 334 48915 CONVENI COLLA DE BASTONERS

CULTURA 33 334 48916
CONVENI ASSOCIACIÓ VEINS BON REPOS ACTIVITATS 
CULTURALS

ESPORTS 34 341 48903 CONVENI MOTOCLUB CORBERA

ESPORTS 34 341 48904
CONVENI CLUB FUTBOL CORBERA-TROFEIG VILA DE 
CORBERA ALEVÍ

ESPORTS 34 341 48906 CONVENI SAC-CINC CIMS

JOVENTUT 35 337 48900 CONVENI ASSOCIACIÓ JUVENIL CORBERA-AJUC

JOVENTUT 35 337 48901 CONVENI FEDERACIÓ DE CASALS DE JOVES

JOVENTUT 35 334 48911 CONVENI CENTRE ESPLAI

COOPERACIÓ 36 231 48901 FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

MEDI AMBIENT 12 920 76400 AMB INVERSIÓ CALDERA BIOMASSA
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