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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 5 de juny de 2020.

«
« Vista la sol·licitud presentada el dia 29 d’abril de 2020, amb número general

d’entrada 14475, formulada pel senyor Javier González Abad, en representació de la Fundació
pel Foment de la Societat del Coneixement, en la que sol·liciten una subvenció per finançar la
realització dels projectes: COL.LABORATORI, EDULAB, LABORLAB, THINKLAB I
SOSTENIBILITAT inclosos en el Pla d’Acció 2020,  per import de 1.010.000 euros (Un milió
deu mil euros).

Vist, així mateix, l’escrit de la secretària general de la Fundació Privada pel
Foment de la Societat del Coneixement.

Vist que l’Ajuntament és patró-fundador d’aquesta Fundació.

Vist que en el Pressupost General de l’Ajuntament del present exercici s’ha previst
l’atorgament de la subvenció esmentada, amb càrrec a la partida pressupostària 0204 4920A
4800000, per import de 1.010.000 euros.

Atès que l’entitat per si sola no pot assumir el cost total de les activitats del
projecte abans esmentat, que a nivell municipal es considera d’interès social, per no disposar de
recursos econòmics suficients.

Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei i
les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2020, en relació a l’atorgament de
subvencions que tinguin assignació nominativa en el Pressupost Municipal.

Vist el Pla Estratègic en matèria de subvencions d’aquest Ajuntament, pel període
2020-2023, aprovat per Decret d’Alcaldia 2019/4690 de data 26 de novembre 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.

Atès que, tal com estableix l’article 38 de les Bases d’Execució del vigent
Pressupost, no és necessària la publicitat i concurrència quan les subvencions tinguin
assignació nominativa en el pressupost, com és el cas.

Atès el que disposa l’article 25.2.ñ) de la Llei 7/1985, de Bases de règim Local,
amb la redacció donada per l’article 1.8 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de
racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Vistos els informes emesos  per la Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació, per la Cap
de Procediments i la Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa General.

Vista la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, de
declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19, de suspensió de termes i interrupció de terminis per a la tramitació de procediments
de les entitats del sector públic, fins que perdi la seva vigència aquesta disposició o les seves
eventuals pròrrogues.

Vista la “Resolució de 20 de maig de 2020, del Congres dels Diputats per la qual
s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel
Reial Decret 463/2020, de 14 de març” que en el seu punt desè estableix: “Con efectos desde el
1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el
cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se
hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de
alarma y sus prórrogas”

               Atès que la propera Junta de Govern Local  està prevista que se   celebri amb
posterioritat a l’ 01 de juny de 2020, i per tant, ja haurà entrat en vigor l’esmentada resolució
d’aixecament de terminis.

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 Tinent d’Alcalde d’Economia i
Administració proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar l’atorgament, a favor de l’entitat Fundació pel Foment de la
Societat del Coneixement, de la subvenció que tot seguit es detalla:
Nom projecte Aportació Ajuntament Total projecte
COL.LABORATORI 321.771,72 391.442,89
EDULAB 155.349,00 162.349,00
LABORLAB 128.975,10 305.238,29



THINKLAB 246.079,92 290.145,56
SOSTENIBILITAT 157.824,26 174.580,99
TOTAL 1.010.000,00 1.323.756,73

Segón.- Assabentar a l’entitat interessada que haurà d’acceptar per escrit la
subvenció atorgada dins el termini de deu dies, a partir de la notificació del present acord. En el
supòsit que no manifesti res en contra durant aquest termini s’entendrà acceptada. Que la
present subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o
en públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per a la mateixa
finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. Els beneficiaris
hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat amb la sol·licitud. 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. 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.

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.010.000 euros amb càrrec a la
partida pressupostària  0204 4920A 4800000 del present exercici 2020.

Quart- Aprovar que la forma de pagament de l’esmentada quantitat es realitzi de
manera anticipada, en concepte de bestreta, i mitjançant transferència bancària amb càrrec a la
partida assenyalada, no subjecte a garantia de cap tipus.

Cinqué.- Assabentar a la indicada entitat que la justificació l’haurà de fer dins el
termini màxim de tres mesos, a comptar de la data de finalització de l’execució del
projecte/realització de l’activitat.  En cas d’haver executat el projecte amb anterioritat a la
concessió de la subvenció s’haurà de justificar dins del termini màxim de tres mesos a partir de
la data del seu pagament.

La justificació es realitzarà mitjançant la presentació d’una instància signada pel/per la
Secretari/ària o representant legal de la beneficiària, adreçada al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat, aportant la següent documentació (Annex J-1):

1) Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor que contindrà:
1.1 Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions

imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts.

1.2 Una memòria econòmica, segons model de l’Annex I, el text literal del qual figura
al final del present acord, justificativa del cost del projecte o activitat realitzats el contingut de
la qual serà el que determinin les bases reguladores de la subvenció i, com a mínim:

1.2.1 Una relació classificada de les despeses del projecte o activitat, amb
identificació del creditor i del document, l’import, data d’emissió i data de pagament i, si
s’escau, indicació de les desviacions respecte al pressupost.



1.3 Informe de l’auditor sobre el compte justificatiu, segons model de l’annex I, el
text literal del qual figura al final del present acord. Els treballs de revisió dels comptes
justificatius que realitzi l’auditor s’hauran d’ajustar a les Normes d’actuació aprovades per
Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

2) Certificat signat pel/per la Secretari/ària o representant legal de la publicitat del
finançament públic del projecte/activitat amb un exemplar/s del/s original/s de la publicitat del
finançament públic del projecte subvencionat descrita a l’annex J-4 (certificat de la publicitat
del finançament públic del projecte/activitat) en la qual es farà 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” (Annex J-4).

3)Declaració de les retribucions dels òrgans de direcció o d’administració de l’entitat
beneficiària (només per a persones jurídiques amb subvencions per un import superior a
10.000€) (Annex J-5).

4)Carta de pagament del reintegrament de les quantitats no aplicades amb els
interessos de demora corresponents, si s’escau.

Sisè.- Les entitats sense ànim de lucre que persegueixen fins d’interès social o
cultural, el pressupost de les 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’un 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 almenys la quantitat de 5.000 euros, quan sigui aquest
Ajuntament l’administració que més percentatge d’ajuts o subvencions hagi atorgat, 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 va
entrar en vigor el dia 10 de desembre de 2014.

Setè.- Assabentar a l’entitat que 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. 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.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica
municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa 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.

Novè.- Trametre el present acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en
compliment d’allò que disposen els articles 17.3b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, general de
subvencions.

Desè.- Notificar a l’Àrea d’Igualtat i Educació i a l’entitat interessada aquest acord
pel seu coneixement i efectes.

Annex I

“Modelo de informe de revisión de cuenta justificativa de subvenciones

A. (...identificación del órgano concedente...).

1. A los fines previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, hemos (he) sido designados por (...Identificación de la empresa u órgano que se realizó la
designación...) para revisar la cuenta justificativa de la subvención otorgada mediante (...
indicación de la Resolución o acto en el que se haya acordado la concesión...) a (...
identificación del beneficiario de la subvención...) y destinada (...breve descripción de la
actividad subvencionada...).

Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros (mi) a efectos
de identificación, se acompaña como anexo al presente informe. La preparación y presentación
de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de (... identificación del beneficiario de la
subvención...), concretándose nuestra (mi) responsabilidad a la realización del trabajo que se
menciona en el apartado 2 de este informe.

2. Nuestro (mi) trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación
aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de... en las que se fijan los
procedimientos que se deben aplicar y el alcance de los mismos, y ha consistido en las
comprobaciones que de forma resumida se comentan a continuación:

(... se mencionarán las comprobaciones realizadas sobre la base de lo previsto en el
artículo 3.2 de la Norma de actuación...).

Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni
se encuentra sometido a la Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas, no expresamos (expreso) una
opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.



3. El beneficiario ha puesto a nuestra (mi) disposición, cuanta información le ha sido
requerida para realización de nuestro trabajo con el alcance establecido en el párrafo anterior.

4. Como resultado del trabajo realizado, les informamos que no hemos (he) observado
hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de
las condiciones impuestas a (.. identificación del beneficiario de la subvención...) para la
percepción de la subvención a que se refiere el apartado 1 anterior.

En caso contrario, cuando se detecten hechos relevantes el párrafo a incluir será el
siguiente:

Como resultado del trabajo realizado, a continuación les informamos de aquellos hechos o
circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las
condiciones impuestas a (... identificación del beneficiario de la subvención...) para la
percepción de la subvención a que se refiere el apartado 1 anterior.

Fecha:                                                
Firma del auditor:”A Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques

que hi figuren en el present document.  »
 »

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