APROBADO

Ref.: 2019/2243/16 - Atorgament - JGL 18/10/2019. PUNT URGÈNCIA SUBVENCIO 2019
CC10 JOVENTUT

Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per
Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 18 d’octubre de 2019.

«
GAG Atorgament subvenció COLONIES 2019

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Joventut i Solidaritat i del cap de
Gestió de Cultura, Joventut i Solidaritat, relatiu a la valoració econòmica de les sol·licituds
presentades.
Vist que en el pressupost del present exercici de 2019 s’ha previst l’atorgament de
les indicades subvencions, amb càrrec a la següent partida:
0661.3371D.4800000/Transferència entitats temps lliure per import 63.000 €
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Vista l’Acta emesa per la Comissió Qualificadora de la reunió que ha tingut lloc el
9 d’octubre de 2019, sobre la valoració de les sol·licituds presentades i l’atorgament de les
subvencions.
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei, les
Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2019, en relació a l’atorgament de subvencions
en règim de concurrència competitiva i el Pla Estratègic en matèria de subvencions d’aquest
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Atès que el termini per a la presentació de sol·licituds de subvenció, va ser del dia
05 de març a l´1 d´abril de 2019, ambdós inclosos, del present exercici.
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Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 08 de Febrer de 2019, va
aprovar les Bases Particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva per a projectes de colònies, campaments (inclosos rutes i
camps de treball) i casals a Cornellà de Llobregat per a l’exercici 2019.

APROBADO

Ajuntament, pel període 2016-2019, aprovat per Decret d’Alcaldia 387/16, de data 5 de febrer
de 2016, modificat pel Decret d’Alcaldia 2468/2019 de data 15 de juny de 2019, confeccionat
a l’empara del que disposa l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de novembre, i atès que aquesta
convocatòria coincideix plenament amb les línies d’actuació de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, en el sentit de col·laboració amb les entitats i persones físiques per a la gestió
d’activitats d’interès públic.
Vist l’informe emès per la cap de Procediments i per la cap de l´Àrea de Gestió
Administrativa General.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
número 2497 de data 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 2 de juliol de 2019, el/la Tinent/a d’Alcalde d’Economia i
Administració proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS

CC10-11

ENTITAT

PROJECTE

DATA

AMPA ESCOLA MONTSERRAT DE
LLOBREGAT

Casal d´Estiu. Un
món del Revés

27/06/2019

Segon.- Aprovar l’atorgament de subvencions, per a projectes de colònies,
campaments (inclosos rutes i camps de treball) i casals a Cornellà de Llobregat per a l’exercici
2019, a favor de les entitats i pels imports que a continuació s’indiquen:
A) PROJECTES DE COLÒNIES
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Import
Núm.
Exp.

Període
Nom de l’Entitat

Projecte

Atorgat
d’execució
(euros)

CC10-

CENTRE D´ESPLAI
INFANTIL I JUVENIL

Colònies Belluguets 2019

10/07 a 14/07/19

450
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EXPEDIENT
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Primer.- Acceptar el desistiment formulat per la entitat que es detalla tot seguit,
mitjançant escrit presentat al Registre General d´Entrada d´aquest Ajuntament en la data que
s´indica, i en conseqüència, declarar conclòs el procediment iniciat amb la indicada petició:

APROBADO

08

MOWGLI

Colònies de Rebombori 2019
Colònies de Xerinola 2019

1.890

08/07 a 14/07/19
12/07 a 21/07/19

2.980,35
CC1015

FUNDACIÓ CATALANA
DE L’ESPLAI

CC1017
CC1019

Colònies d’Estiu Fontsanta-Fatjó

25/06 a 29/06/19

CLUB INFANTIL
JUVENIL SANFELIU –
SANT ILDEFONS

Colònies de Petits

01/07 a 05/07/19

2.000

Rebombori 2019

29/06 a 05/07/19

2.200

CEIJ GAVINA

Colònies Gavina 2019

22/07 a 26/07/19
TOTAL :

2.389,25

1.170

13.079,60

B) PROJECTES DE CAMPAMENTS
Import
Núm.
Exp.

Nom de l’Entitat

Projecte

Període d’execució

Atorgat

CENTRE D´ESPLAI
INFANTIL I JUVENIL
MOWGLI

CC1018

CLUB INFANTIL
JUVENIL
SANFELIU-SANT
ILDEFONS

CC1019

CENTRE INFANTIL I
JUVENIL GAVINA

15/07 a 25/07/19

1.283,84

Campament Xaloc 2019

30/06 a 10/07/19

1.375,55

Campament Tramuntana 2019

14/07 a 24/07/19

1.513,10

Campament Mestral 2019

11/07 a 21/07/19

1.375,55

Campament Massagrans

12/07 a 19/07/19

1.604,80

Campament Joves 2019

12/07 a 19/07/19

1.604,80

Campaments Gavina 2019

22/07 a 30/07/19

1.320
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TOTAL:

10.077,64
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CC1006

Campament Garbi 2019
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(eruos)
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C) PROJECTES DE CASALS PER ESPLAIS I AGRUPAMENTS ESCOLTES
Import
Núm.
Exp.

Nom de l’Entitat

Projecte

Període d’execució

Atorgat
(euros)

CC1007

CENTRE D´ESPLAI
INFANTIL I JUVENIL
MOWGLI

Casal d’Estiu 2019

25/06 a 26/07/19

3.393,01

CC1016

CLUB INFANTIL
JUVENIL
SANFELIU-SANT
ILDEFONS

Casal Estiu 2019

25/06 a 02/07/19

4.355,89

CC1019

CEIJ GAVINA

Casal Gavina 2019

25/06 a 26/07/19

D) PROJECTES DE CASALS D’APA’S I AMPA’s
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Num.
Exp.

Nom de l’Entitat

Projecte

Període d’execució

Import Atorgat
(euros)

CC1001

AMPA ESCOLA
MEDITERRÀNIA

Casal d´estiu Mediterrània

CC1002

AMPA ESCOLA SURIS

World Tour 2019

25/06 a 02/08/19

1.971,61

CC1003

AMPA ESCOLA SANT
MIQUEL

Casal d´estiu Escola Sant Miquel

25/06 a 31/07/19

1.879,91

CC1004

AMPA ESCOLA IGNASI
IGLESIAS

Casal d´estiu. Un món del Revés

25/06 a 31/07/19

1.879,91

25/06 a 26/07/19

2.705,24
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11.875,53
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TOTAL:

4.126,63
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CC1005

AMPA ESCOLA MOSSEN
JACINT VERDAGUER

CC1009

Casal d´estiu. Un món del Réves.

25/06 a 31/07/19

1.742,36

AMPA ESCOLA L´ARENY Misteri a l´Orient Express

25/06 a 02/08/19

2.934,50

CC1010

AMPA ESCOLA ABAT
OLIBA

Misteri a l´Orient Express

25/06 a 02/08/19

2.500

CC1012

AMPA ESCOLA
MARTINET

“Un Univers de Valors” Casal
d´estiu 2019

25/06 a 31/07/19

1.467,25

CC1013

AMPA EMEE VIROLAI

Un viatge a l´espai

25/06 a 26/07/19

2.338,43

CC1014

AMPA ESCOLA DOLORS
ALMEDA

Casal d´estiu escola Dolors
Almeda 2019

25/06 a 26/07/19

1.283,84

TOTAL:

TOTAL ATORGAT:

20.703,05

55.735,82 Euros

- No complir la base 6.2 de les clàusules particulars, estar al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries amb la Seguretat Social en el moment de la presentació de la
sol·licitud, o, com a màxim l’últim dia de presentació de sol·licituds i haurà d’estar vigent
durant tot el procés subvencional:
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EXP.

ENTITAT

PROJECTE

CC10-20

GRUP D´ESPLAI VOL I VOL

Colònies d´estiu 2019

CC10-21

GRUP D´ESPLAI VOL I VOL

Casal d’Estiu 2019
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Tercer.- Denegar l‘atorgament de subvencions corresponents a la convocatòria per
a Projectes de colònies, campaments (incloses rutes i camps de treball) i casals a Cornellà de
Llobregat per a l’exercici 2019, a les entitats i pels motius següents:
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Que resta un romanent de 7.264,18€
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Quart.- Disposar la despesa dels imports atorgats per a cadascun dels conceptes
amb càrrec a les partides del Pressupost General de 2019 que s’indiquen:
0661.3371D.4800000 /Transferència entitats temps lliure per import de 55.735,82 euros.
Cinquè- Aprovar que la forma de pagament a favor de les entitats beneficiàries de
cadascuna de les esmentades quantitats, es realitzi de manera anticipada en concepte de bestreta
i mitjançant transferència bancària, amb càrrec a les partides assenyalades, no subjectes a
garantia de cap tipus en atenció a la naturalesa de les esmentades entitats, així com a la dels
seus beneficiaris.
Sisè.- Assabentar a les entitats beneficiàries del següent:
1.- Que hauran de complir amb el que s’estableixen les Bases Particulars Reguladores de la
present convocatòria.
2.- Que hauran d’acceptar per escrit la subvenció atorgada dins del termini de 10 dies, a
comptar de l’endemà de la notificació del present acord. En el supòsit que no manifestin res en
contra durant aquest termini s’entendrà acceptada.
3.- Que la present subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.

4.- Que la justificació l’hauran de fer, com a màxim, dins el termini de dos mesos a comptar des
de la data de finalització de l’execució del projecte, excepte les que el finalitzin durant el mes
de juliol que es podran justificar dins el termini de tres mesos. En cas d’haver executat el
projecte amb anterioritat a la concessió de la present subvenció, la justificació es realitzarà dins
el termini de dos mesos a partir de la data del seu pagament.
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4.1 La justificació s’efectuarà mitjançant la presentació d’una instància signada pel/per la
Secretari/ària o legal representant de la beneficiària, adreçada al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat, juntament amb els models normalitzats especificats a la clàusula 18 de
les Bases Particulars reguladores de la convocatòria, complimentats íntegrament.

4.2 S’haurà d’aportar certificat de la publicitat de finançament de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat del projecte subvencionat, així com exemplar/s del/s original/s de la publicitat
gràfica, audiovisual, estàtica o altre material publicitari, on es faci constar el logotip de
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Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar
el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
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l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i, a més, podrà fer-se constar la frase “amb el suport de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat”.
4.3 Les entitats sense ànim de lucre que persegueixen fins d’interès social o cultural, el
pressupost dels quals sigui inferior a 50.000 Euros, les seves obligacions de publicitat activa es
podran realitzar mitjançant la utilització dels mitjans electrònics posats a la seva disposició per
l’Administració de la que provingui la major part dels ajuts o subvencions percebudes, el que
vol dir que, respecte d’aquestes, és a dir, respecte de les entitats privades que percebin durant el
període d’uns any ajuts o subvencions públiques en quantia superior a 100.000 Euros, o en les
que el 40% del total dels seus ingressos anuals tingui caràcter d’ajut o subvenció pública,
sempre que abastin als menys la quantitat de 5.000 Euros, quan sigui aquest Ajuntament
l’Administració que més percentatge d’ajuts o subvencions hagi atorgat podrà posar a la seva
disposició la seu electrònica municipal perquè aquesta doni compliment a les seves obligacions
de publicitat, d’acord amb el que estableixen els articles 3.b) i 5.4. de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al BOE
núm.295 i que ha entrat en vigor el dia 10 de desembre de 2014.
5. L’incompliment de qualsevol dels compromisos per part de l’entitat subvencionada,
comportarà la revocació de la subvenció i, en conseqüència, el reintegrament a l’Ajuntament de
les quantitats percebudes amb els corresponents interessos de demora, corresponents al període
comprès des de la data del seu cobrament fins a la del seu reintegrament
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La sol·licitud de modificació s’haurà de presentar abans que finalitzi el termini d’execució del
projecte subvencionat.
Quan el beneficiari de la subvenció posi de manifest en la justificació que s’han produït
alteracions de les condicions tingudes en compte per a la seva concessió, que no alteren
substancialment la naturalesa o objectius de la subvenció, que haurien pogut comportar la
modificació de la resolució, conforme al que disposa l’apartat anterior, havent-ne omès el
tràmit d’autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, l’Òrgan concedent de la
subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre i quan aquesta acceptació no suposi
perjudicar drets de tercers. En aquets supòsit caldrà informe de l’instructor de l’expedient i del
cap Tècnic corresponent, si s’escau.
Vuitè.- Publicar les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatòria, el
programa i el crèdit pressupostari al que s’imputen, així com els beneficiaris, quantitat
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Setè.- La resolució de la concessió de la subvenció es podrà modificar quan canviï
qualsevol de les condicions tingudes en compte per a la seva concessió, per circumstàncies
sobrevingudes i, en tot cas, per l’obtenció concurrent d’altres ingressos i sempre que no
perjudiquin els drets de tercers.
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6. A la present subvenció li serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions administratives
regulat al Títol IV de la citada Llei general de subvencions.
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concedida i finalitat o finalitats de la subvenció, en la Base Nacional de Subvencions, d’acord
amb allò disposat als articles 17.3.b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, a la Unitat de Transparència de l’Ajuntament de Cornellà als efectes d’allò
disposat a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon
Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon
Govern de Catalunya i a la web municipal.
Novè- Notificar el present acord a les entitats i persones físiques interessades i
l’Àrea de Joventut i Acció Ciutadana, pel seu coneixement i efectes.

»
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En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.

