
PROPOSTA D'ACORD JGL
Ref.: 2019/2243/273 - Atorgament  - JGL 20/03/2020   2019 CC14 Subvencions Projectes caràcter
educatiu curs 2019-2020 (Centres Educatius)

«

Vist  l’Acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2019 mitjançant
el qual s’aproven les bases particulars reguladores per a la concessió de subvencions en règim
de concurrència competitiva per a projectes de caràcter educatiu a Cornellà de Llobregat, per el
curs escolar 2019-2020, de les Escoles públiques d’infantil i primària, els Instituts públics, del
Centre de Formació d’Adults de Cornellà de Llobregat i de l’Escola Oficial d’Idiomes de
Cornellà de Llobregat que suposin una  millora i  l’increment de la qualitat en l’educació i de la
formació permanent.

Vistes les sol·licituds de subvencions presentades per les Escoles públiques
d’infantil i primària, els Instituts públics, el Centre de Formació d’Adults de Cornellà de
Llobregat  i l’Escola Oficial d’idiomes de Cornellà de Llobregat per a la realització dels
projectes pedagògics del curs escolar 2019-2020.

Vist que hi ha consignació suficient i adequada per l’atorgament de la subvenció
esmentada, amb càrrec a la partida pressupostària 0200 3200D  4800000 per un import màxim
de 44.580 euros, en els següents termes:

Partida Centre Import màxim
0200 3200D 4800000 Escoles públiques      20.500,00 €
0200 3200D 4800000 Instituts públics      19.770,00 €
0200 3200D 4800000 Centres Formació Adults        2.155,00 €   
0200 3200D 4800000 Escola Oficial d’Idiomes        2.155,00 €

Vista l’acta de 5 de març de 2020 de la Comissió qualificadora de valoració de les
sol·licituds presentades per les Escoles públiques d’infantil i primària, els Instituts públics, el
Centre de Formació d’Adults de Cornellà de Llobregat  i l’Escola Oficial d’idiomes de Cornellà
de Llobregat.

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”

Ates la impossibilitat de les Entitats de justificar la subvenció en el termini
inicialment establert a la clàusula 19.1 de les bases particulars reguladores, fixat el 26 de juny
de 2020.

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 el que estableix l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, en concordança amb l’article 31 del RD 887/2006, de 21 de juliol, que aprova
el Reglament que desenvolupa la Llei general de Subvencions, en relació a que els beneficiaris
de les subvencions han de donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament de
programes i/o activitats.

Atès el que s’estableix la clàusula tretzena de les bases reguladores de la
convocatòria per Activitats educatives pel curs 2019-2020, en relació a les mesures de difusió
del finançament públic de la subvenció atorgada.

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.-  Atorgar les subvencions a les Escoles públiques d’infantil i primària, els
Instituts públics, al Centre de Formació d’Adults de Cornellà de Llobregat  i a l’Escola Oficial
d’idiomes de Cornellà de Llobregat pel curs escolar 2019-2020 que es detallen a continuació,
amb càrrec a la partida pressupostària 0200 3200D 4800000 del pressupost de l’exercici 2020:

EXP CENTRE PROJECTE PUNTS IMPORT
CFA

CC14.01 CFA CORNELLÀ DE LLOBREGAT Activitats Complementàries i extracurriculars
del CFA de Cornellà de Llobregat

100   2.155,00

TOTAL   2.155,00
EOI

CC14.02 ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

La biblioteca de l’EOI de Cornellà de Llobregat:
Els camins del saber

100   2.155,00

TOTAL   2.155,00

INSTITUTS

CC14.03 INSTITUT ESTEVE TERRADES I
ILLA

Gaudeix de les festes, viu les tradicions i fes
comunitat

90   3.962,79



CC14.04 INSTITUT FRANCESC MACIÀ Circuits culturals, museus i tallers 64   2.817,98
CC14.05 INSTITUT Mª AURÈLIA CAPMANY Som MAC, som convivència 81   3.566,51
CC14.06 INSTITUT JOAN MIRÓ La lectura i l’escriptura en moltes llegües 63   2.773,95
CC14.07 INSTITUT MIQUEL MARTÍ I POL El medi físic de l’institut i el seu àmbit cultural 88   3.874,73
CC14.08 INSTITUT DE CORNELLÀ 5ª Mostra creativa 63   2.773,95

TOTAL 449 19.769,91

ESCOLES
CC14.09 ESCOLA  MARE DE DÉU DE

MONTSERRAT
Aprenc a nedar 68   1.159,67

CC14.10 ESCOLA IGNASI IGLESIAS Ni les joguines ni les activitats tenen gènere 75   1.279,05
CC14.11 ESCOLA L’ARENY Les dones del món 85   1.449,59
CC14.12 ESCOLA ANTONI GAUDÍ Eureka 72   1.227,89
CC14.13 ESCOLA ANSELM CLAVÉ Mirem el temps: influència en el nostre

entorn proper “Clavé Natura” 67   1.142,62
CC14.14 ESCOLA ALEXANDRE GALÍ Aprenem nedant 85   1.449,59
CC14.15 ESCOLA MARTINET Espais de lectura a l’escola Martinet 80   1.364,32
CC14.16 ESCOLA DOLORS ALMEDA Juguem? Jocs tradicionals i jos de taula 84   1.432,54
CC14.17 ESCOLA TORRE DE LA MIRANDA Ens agrada sortir! 80   1.364,32
CC14.18 ESCOLA SURIS GEP- Generació Plurilingüe 68   1.159,67
CC14.19 ESCOLA SANT MIQUEL El joc com element educatiu 75   1.279,05
CC14.20 ESCOLA ELS PINS Projecte continuïtat: una nova visió de la

Biblioteca Escolar 80   1.364,32
CC14.21 ESCOLA JACINT VERDAGUER Experimentem a l’escola-2 67   1.142,62
CC14.22 ESCOLA ABAT OLIBA Taller de Ciències 69   1.176,73
CC14.23 ESCOLA MEDITERRÀNIA Sortides per a tothom! (Coneixement de

 l’entorn natural, social i cultural) 73   1.244,94
CC14.24 ESCOLA SANT ILDEFONS Nature and book lovers 74   1.262,00

TOTAL      1202 20.498,92

El romament és de 1,17 euros

Segon.- Assabentar a les Escoles públiques d’infantil i primària, els Instituts
públics, al Centre de Formació d’Adults de Cornellà de Llobregat i a l’Escola Oficial d’Idiomes
de Cornellà de Llobregat,  que una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran
d’acceptar la subvenció per escrit. Així mateix s’entendrà acceptada si, dins del termini de deu
dies a partir de la recepció de l’indicat acord, no manifesten res en contra.

Tercer.- Disposar les despeses que s’indiquen al punt primer de la part resolutiva
Escoles públiques d’infantil i primària, els Instituts públics, al Centre de Formació d’Adults de
Cornellà de Llobregat  i a l’Escola Oficial d’idiomes de Cornellà de Llobregat pel curs escolar
2019-2020, amb càrrec a la partida pressupostària 0200 3200D 4800000 del pressupost de
l’exercici de 2020.

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

Cinquè.- Comunicar a les entitats que les subvencions atorgades hauran de
justificar-se,  com a màxim,  dins del termini de dos mesos a  partir de la data del seu pagament.

Sisè.- Assabentar als indicats centres que per tal de justificar les quantitats
concedides caldrà presentar la documentació que tot seguit s’indica:

1. Memòria del projecte realitzat signada pel/per la representant legal del centre.



2. Certificació Memòria econòmica projecte educatiu, emesa pel/per la Secretari/ària del
centre dels ingressos i de les despeses efectuades del projecte amb l’acreditació de la
realització del projecte i la indicació de la relació de despeses on s’especifiquin els
creditors, el número de factura, els imports i la data d’emissió, així com assenyalant
quines són les factures que es justifiquen a l’Ajuntament per a la subvenció atorgada.
(s’hauran de relacionar totes les factures del projecte, i assenyalar amb un “X” les que
s’imputen i s’adjunten a la justificació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat).

3. Factures originals degudament complimentades o fotocòpies compulsades amb
justificant de pagament.

4. En el cas que es presentin fotocòpies compulsades, el Departament gestor posarà una
estampilla en les factures i altres documents justificatius originals, on constarà que la
despesa s’ha aplicat a la justificació de la subvenció atorgada, als efectes del control de
subvencions concurrents.

5. Les factures i documents equivalents hauran de reunir els requisits establerts pel Reial
Decret 1619/2012 de 30 de novembre.

6. D’acord amb l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la
normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la
intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, no es podran
realitzar pagaments en efectiu d'import igual o superior a 2.500 euros o el seu
contravalor en moneda estrangera, o aquell import que determini la Llei en cada
moment,  quan alguna de les parts actuï en qualitat d'empresari o professional.

7. El contingut de les factures justificatives detallarà clarament, de forma desglossada els
conceptes individuals de les despeses que es tracti, amb els preus unitaris corresponents
a cadascun dels conceptes. Quant l’operació estigui subjecte i no exempta d’IVA
s’haurà d’especificar el tipus impositiu de l’IVA i la quota repercutida. No s’admetran
factures que continguin conceptes genèrics.

NO S’ADMETRAN, EN CAP CAS, PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ, ELS
SEGUENTS TIPUS DE DOCUMENTS:

TIQUETS DE COMPRA, MALGRAT HI CONSTI EL NOM I EL CIF DE LA
BENEFICIÀRIA. 

 TIQUETS/TARGETES DE TRANSPORTS.

8. Les despeses de justificació de la subvenció han de coincidir amb les dels conceptes que
figurin al pressupost de despeses presentat junt amb la sol·licitud de la subvenció.

9. En el supòsit que es presentin factures justificatives relacionades amb objectes (gorres
samarretes, etc) s’haurà d’aportar un model de cadascuna de les peces en el que figuri
imprès el logotip de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, cas contrari la despesa no
podrà ser subvencionada.



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

11. Certificat signat pel/per la Secretari/ària del centre de la publicitat del finançament
públic del projecte/activitat.

12. Exemplar original de la publicitat de finançament de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, pel projecte  subvencionat, gràfica, audiovisual, estàtica o altre material
publicitari, o 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”. En el supòsit que es realitzi mitjançant cartells, tanques i d’altres, s’haurà de
presentar reproducció gràfica d’aquests. En el supòsit que es presentin factures
justificatives relacionades amb  objectes (gorres samarretes, etc) s’haurà d’aportar un
model de cadascuna de les peces en el que figuri imprès el logotip de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat.

13. Certificació emesa pel/per la Secretari/ària del Consell Escolar aprovant  la justificació
de les despeses del projecte objecte de la subvenció.

14. 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 €).

La manca de justificació comportarà la revocació de la subvenció concedida i, en conseqüència,
la devolució dels fons públics no justificats, més els corresponents interessos de demora.

Setè.- Assabentar a les Escoles públiques d’infantil i primària, els Instituts públics,
al Centre de Formació d’Adults de Cornellà de Llobregat i a l’Escola Oficial d’Idiomes que la
subvenció concedida porta implícita la condició obligatòria de realitzar publicitat de la mateixa
i de què en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l’activitat subvencionada 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”

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 la informació relativa als beneficiaris de la present subvenció a
la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d’allò que disposen els arts. 17.3b),
18 i 20 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Desè.- Notificar el present acord als centres interessats i a l’Àrea d’Igualtat i
Educació pel seu coneixement i efectes.



 »

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