APROBADO

Ref.: 2019/2243/8 - Atorgament - JGL 18/10/2019 PUNT D'URGENCIA 2019 CC05 CC06
SUBVENCIONS ESPORTS

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.

«
ESPORTS CC05-CC06/2019

Vist l’informe emès pel Director d’Esports, 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 les següents partides:
0884.3410B.4800002 / Convenis i subvencions entitats esportives, per import de 220.662,00
euros.
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0884.3410B.4800001 / Subvencions escoles esportives per import de 50.000,00 euros.
Vista l'Acta emesa per la Comissió Qualificadora de la reunió que ha tingut lloc el
dia 09 d’octubre de 2019, sobre la valoració de les sol·licituds presentades i l’atorgament de les
subvencions.
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Atès que la Base Particular desena preveu el termini per a la presentació de
sol·licituds de subvenció, serà de 20 dies hàbils a comptar des del següent dia a la publicació de
l’extracte de la convocatòria al DOGC, per tant del 20 de març al 16 d´abril de 2019, ambdós
inclosos.
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Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 22 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 per al foment de la pràctica esportiva i
projectes per a la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives a
Cornellà de Llobregat per a l’exercici 2019.

APROBADO

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
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

A) PROJECTES PER AL FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
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EXPEDIE
NT

ENTITAT

PROJECTE

PERIODE D'EXECUCIO

IMPORT
ATORGA
T
(euros)

CC05-01

C.D. ALMEDA

FUTBOL
FEDERAT

01/09/2018- 31/08/2019 13.645,16
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Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions, per a projectes per al foment de la
pràctica esportiva i projectes per a la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles
esportives a Cornellà de Llobregat per a l’exercici 2019, a favor de les entitats i pels imports
que a continuació s’indiquen:
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ACORDS

APROBADO

01/09/2018- 31/08/2019 16.907,18

CAMPEONATO
SOCIAL DE
PESCA 2018/19

01/09/2018- 20/07/2019

2.690,73

CC05-04

SECCIÓ ESPORTIVA AMPA CEIP SANT
MIQUEL

ESCOLA SANT
MIQUEL
POTENCIAR I
GAUDIR DE
L´ESPORT

12/09/2018- 20/06/2019

5.085,99

CC05-05

CLUB BASQUET ALMEDA

ESPORT
FEDERAT

01/09/2018- 31/08/2019

8.957,66

CLUB HÀNDBOL RÀPID CORNELLÀ

PRÀCTIQUES I
COMPETICIONS
D´HANDBOL I
ESTIMUL A CEIP
E IES

01/09/2018- 31/08/2019 10.672,60

CC05-07

CLUB NATACIÓ CORNELLÀ

ACTIVITATS
ESPORTIVES
CLUB, LLIGUES,
CAMPIONATS
CATALUNYA I
ESPANYA

01/09/2018- 31/08/2019 10.829,81

CC05-08

CLUB D’ESCACS CORNELLÀ

COMPETICIONS
D’ESCACS 2019

01/09/2018- 31/08/2019

3.813,31

CC05-09

CLUB FARTUCS BITLLETS I BOWLLING

FOMENT DE
BITLLES
CATALANES A
CORNELLÀ DE
LLOBREGAT

01/09/2018- 31/08/2019

1.190,33

CC05-10

ASSOCIACIÓ DE CLUBS DE PETANCA DE
CORNELLÀ

CC05-11

UNIFICACIÓ ESPORTIVA SANT ILDEFONS

SECCIÓ
FEDERADA

01/09/2018- 31/08/2019 17.999,18

CC05-12

C.D. FONTSANTA-FATJÓ

COMPETICIÓ
FEDERADA

01/09/2018- 31/08/2019 19.034,04

CC05-13

CLUB CORNELLÀ FUTBOL SALA

CORNELLÀ CFS
SOLIDARI

03/09/2018- 30/08/2019 14.736,55

CC05-14

BASQUET FEMENÍ CORNELLÀ

TEMPORADA
FEDERADA
2018-2019

01/09/2018- 31/08/2019 10.954,92

RUGBY CLUB CORNELLÀ

FOMENT DE LA
PRACTICA
ESPORTIVA DEL
RUGBY 2019

01/09/2018- 31/08/2019 10.362,66

CC05-06

CC05-16

COMPETICIONS
01/09/2018- 31/08/2019 11.688,42
SPORTIVAS 2019
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CANTERA
FEDERADA I
SENIORS

ASSOCIACIÓ DE PESCA CARPA I
DAURADA DE SANT ILDEFONS

CC05-03
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CLUB BASQUETBOL CORNELLÀ
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CC05-02

APROBADO

5.909,56

CLUB D´ESCACS PEÓN DOBLADO

PROMOCIÓ I
FOMENT DE LA
PRÀCTICA
ESPORTIVA
DELS ESCACS A
NIVELL
COMPETITIU I
ESCOLAR

01/09/2018- 31/08/2019

2.965,99

CLUB TRIATLÓ CORNELLÀ

PROMOCIÓ DE
LA PRÀCTICA
ESPORTIVA I
DEL TRIATLÓ A
LA CIUTAT

01/09/2018- 31/08/2019

4.267,06

CORNELLÀ ATLÈTIC

PARTICIPACIÓ
EN
COMPETICIONS
FEDERADES (
CROS, PISTA I
RUTA

01/09/2018- 31/08/2019 13.712,11

CC05-21

C.E.CORNELLÀ

COMPETICIONS,
ESPORTIVES,
FEDERADES DE
HOQUEI PATINS
I PATINANTGE
ARTISTIC

01/09/2018- 31/08/2019

8.478,86

CC05-22

ASSOCIACIÓ CORRESOLIDARIS

CORRESOLIDARI
S

01/09/2018-31/08/2019

6.077,97

CC05-23

SECCIÓ (+) MEDIAMBIENT.
EXCURSIONISME. CULTURA

FOMENT DELS
ESPORTS DE
MUNTANYA I
NATURA A
CORNELLÀ

01/09/2018-31/08/2019

10.439,84

CC05-24

ESPORTI CICLISTA CORNELLÀ

FOMENT DEL
CICLISME A
CORNELLÀ

01/09/2018-31/08/2019

2.916,77

CC05-25

FUNDACIÓ PRIVADA U.E. CORNELLÀ

PROJECTES PEL
FOMENT DE LA
PRÀCTICA
ESPORTIVA

01/09/2018-30/06/2019

4.362,45

CC05-26

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE
CORNELLÀ

PROGRAMACIÓ
D´INICIACIÓ
ESPORTIVA

01/09/2018-31/08/2019

2.962,85

CC05-18

CC05-19
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CC05-20

Import total

220.662,00
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01/09/2018- 31/08/2019

CC05-17
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UNES-UNIÓ ESPORTIVA

ESCOLA AFA I
JORNADES DE
SENSIBILITZACI
Ó A LES
ESCOLES

APROBADO

ENTITAT

CC06-01

CLUB BASQUETBOL
CORNELLÀ

EBCB. CORNELLÀ I CAMPUS

01/09/201831/08/2019

5.085,14

CC06-02

C. D. ALMEDA

FUTBOL ESCOLAR

01/09/201831/08/2019

3.361,69

CC06-03

CLUB BASKET ALMEDA

ESCOLA DE BASKET DE
ALMEDA

01/09/201831/08/2019

4.046,40

CC06-04

CLUB NATACIÓ CORNELLÀ

ACTIVITATS GENERALS
ESCOLA CLUB NATACIÓ
CORNELLÀ

01/09/201831/08/2019

3.222,30

CC06-05

CORNELLÀ ATLÈTIC

ESCOLA D’ATLETISME:
PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ
EN JOCS ESCOLARS

01/09/201831/08/2019

5.853,79

CC06-06

CLUB TRIATLÓ CORNELLÀ

PROMOCIÓ I FOMENT DE LA
PRACTICA MULTIESPORTIVA I
DE TRIATLÓ EN INFANTS I
JOVES

01/09/2018-3
1/08/2018

1.403,96

CC06-07

FUNDACIÓ PRIVADA U.E.
CORNELLÀ

PROJECTE PER A LA
INICIACIÓ A LA PRÀCTICA
ESPORTIVA DE COMPETICIÓ
EN ESCOLES

01/09/2018-3
0/06/2019

9.263,64

CC06-08

CLUB HANDBOL RÀPID

ESCOLA HANDBOL RÀPID

03/09/2018-3

3.730,52

(euros)
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PROJECTE

PERIODE
D'EXECUCIO

IMPORT
ATORGAT

EXPEDIE
NT
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B) PROJECTES PER A LA INICIACIÓ A LA PRÀCTICA ESPORTIVA DE
COMPETICIÓ EN ESCOLES ESPORTIVES

APROBADO

CORNELLÀ

CORNELLÀ

0/08/2019

CC06-09

RUGBY CLUB CORNELLÀ

ESCOLA DE RUGBY I
PROMOCIÓ DEL RUGBY A LES
ESCOLES DEL RUGBY CLUB
CORNELLÀ 2019

01/09/2018-3
1/08/2019

2.285,27

CC06-11

BÀSQUET FEMENÍ CORNELLÀ

ESCOLA DE BASQUET
2018/2019

01/09/201831/08/2019

4.579,30

CC06-12

UNIFICACIÓ ESPORTIVA SANT
ILDEFONS

SECCIÓ ESCOLAR

01/09/201831/08/2019

4.627,28

CC06-13

CLUB DEPORTIVO
FONTSANTA-FATJÓ

COMPETICIÓ ESCOLAR

01/09/201831/08/2019

2.540,71

Import total

50.000,00

EXP.

ENTITAT

PROJECTE

TIPUS

CC05-15

CLUB ESPORTIU BARRI RIERA

PROMOCIÓN FUTBOL
SALA EN FASE
COMPETICIÓN

01/09/2018-31/
08/2019

CC06-10

CLUB ESPORTIU BARRI RIERA

PROMOCIÒ FUTBOL
SALA EN FASE
D´INICIACIÓ

01/09/2018-31/
08/2019

Tercer.- Disposar la despesa dels imports atorgats, per a cadascun dels conceptes
amb càrrec a les partides del Pressupost General de 2019 que s’indiquen:
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- Per ser el primer any que sol·liciten la subvenció, en conformitat amb el que disposa la base
sisena apartat setè de les bases particulars reguladores de la convocatòria.
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Segon.- Excloure de la valoració per a l’atorgament de subvencions per projectes
per al foment de la pràctica esportiva i projectes per a la iniciació a la pràctica esportiva de
competició en escoles esportives a Cornellà de Llobregat per l´any 2019, les peticions
presentades per les següents entitats i pels motius que tot seguit s´especifiquen:

APROBADO

0884.3410B.4800002: Convenis i subvencions entitat esportives (Projectes per al foment de la
pràctica esportiva) per import de 220.662,00 euros.

0884.3410B.4800001: Subvencions escoles esportives (Projectes per a la iniciació a la pràctica
esportiva de competició en escoles esportives) per import de 50.000,00 euros.

Quart.- 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 subjecte a
garantia de cap tipus en atenció a la naturalesa de les esmentades entitats, així com a la dels
seus beneficiaris.

Cinquè- Assabentar a les entitats beneficiàries del següent:

3.- Que la present subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.

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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Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
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. 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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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.
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1.- Que hauran de complir amb el que s'estableixen les Bases Particulars Reguladores de la
present convocatòria.

APROBADO

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.

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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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.

Sisè.- 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

Código para validación :BA090-8FQQX-1Y6JI
Verificación :https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/9.

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.
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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
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”.

APROBADO

sobrevingudes i, en tot cas, per l’obtenció concurrent d’altres ingressos i sempre que no
perjudiquin els drets de tercers.
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.

»
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En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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Vuitè.- Notificar el present acord a les entitats i persones físiques interessades i
l’Àrea de Cultura i Comunicació, pel seu coneixement i efectes.
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Setè.- Publicar les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatòria, el
programa i el crèdit pressupostari al que s’imputen, així com els beneficiaris, quantitat
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 al web municipal.

