
PROPOSTA D'ACORD JGL

Ref.: 2021/2243/220 - Atorgament SUBVENCIONS 2021 CULTURA CC08/07

«Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 19 de març de 2021, va
aprovar les Bases Particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter cultural a Cornellà de
Llobregat per a l’exercici 2021.

Atès que la Base Particular vuitena preveu que 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 DOCG, per tant del 29 d´abril al 27 de maig de 2021, ambdós
inclosos.

Vist l’informe emès pel Tècnic de Cultura i  del  Cap de Cultura,  amb el vist i
plau del Regidor de l´àrea de Cultura i Comunicació relatiu a la valoració econòmica de les
sol·licituds presentades.

Vist que en el pressupost del present exercici de 2021 s’ha previst l’atorgament de
les indicades subvencions, amb càrrec a les següents partides:

06613380A4800003/subvencions cre-acció per import 25.967,00 euros.

06613380A4800004/subvencions entitats culturals per import 76.185,40 euros.

Vista l'Acta emesa per la Comissió Qualificadora de la reunió que ha tingut lloc el
dia 06 d´octubre de 2021 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, així
com les Bases d’execució del Pressupost i el pla estratègic en matèria de subvencions d´aquest
Ajuntament pel període 2020-2023, 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, i modificat pel Decret d´Alcaldia 2414 de
data 10 de juny de 2021, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la província de data 22 de
juny de 2021, el Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar l‘atorgament de subvencions, per a Projectes de caràcter cultural a
Cornellà de Llobregat per l’any 2021, a favor de les persones físiques i entitats i pels imports
que a continuació s’indiquen:

PROJECTES PER A LA CREACIÓ ARTÍSTICA

NUM.
EXP.

NOM DE L’ENTITAT O DEL
TERCER DENOMINACIÓ DEL PROJECTE PERÍODE D'EXECUCIÓ

IMPORT
ATORGAT

(euros)

CC07-01 AURORA TOMÁS ASENSIO Libro de poesías " No puedo dejar de
sentir" 01/01/2021 31/12/2021 698,00

CC07-02 MARIA DEL PILAR RASCÓN
FERNÁNDEZ " El  Armario de Nineka" (Llibre) 01/01/2021 31/12/2021 2.359,20

CC07-03 JOSÉ ANTONIO RUÍZ CANTI El Sr. Pompadour y los besos perdidos 01/02/2021 22/12/2021 2.900,00

CC07-05 PAULA PIEDAD EXPÓSITO Electrovers 01/07/2021 15/12/2021 1.200,00

IMPORT  TOTAL 7.157,20

Per tant , el romanent es de 18.809,80 Euros.

PROJECTES PEL FOMENT DE LA CULTURA

NUM.
EXP.

NOM DE L’ENTITAT O DEL
TERCER DENOMINACIÓ DEL PROJECTE PERIODE D'EXECUCIÓ

IMPORT
ATORGAT

(euros)

CC08-01 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI
RIERA Actividadades Culturales y Populares 01/09/2021 31/12/2021 1.902,48

CC08-02 CLUB D'AMICS DEL
FERROCARRIL-CORNELLÀ Festa del Trenet 2021 01/08/2021 31/10/2021 2.000,00

CC08-03 CENTRE D'ESTUDIS
COMARCALS BAIX LL.

EDICIÓ DEL LLIBRE. La superació de
la crisi agrària de finals de segle XIX al
Baix Llobregat (1860-1930)

01/01/2021 30/11/2021 1.506,13

CC08-04 ASSOCIACIÓ UNE TU
CREATIVIDAD Re-uniendo (Volviendo a unir) 01/01/2021 31/12/2021 1.823,21



CC08-06

ASSOCIACIÓ CULTURAL
COFRADÍA CRISTO DE LA
BUENA MUERTE CORNELLÀ DE
LLOBREGAT

Semana Santa Cornellà 01/01/2021 31/12/2021 1.743,94

CC08-07 ASOCIACIÓN POETAS DE
CORNELLÀ

Asociación Poetas de
Cornellà/Realización de eventos
culturales

01/01/2021 31/12/2021 1.571,90

CC08-08
CASA CULT. RECRET.
CASTILLA-LA MANCHA DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Activitats culturals 01/09/2021 30/12/2021 1.585,40

CC08-09
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL
CASC ANTIC DE CORNELLÀ DE
LLOBREGAT

Actividades Culturales 21/06/2021 31/12/2021 1.823,21

CC08-10
HERMANDAD DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROCÍO DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Commemoració del Rocío del Baix
Llobregat 2021 01/03/2021 31/12/2021 2.140,29

CC08-12 ASSOCIACIÓ CULTURAL ART
PÚBLIC Damnatio Memoriae 08/01/2021 31/12/2021 1.426,86

CC08-13
L'AVENÇ DE CORNELLÀ,
ASSOCIACIÒ PEL PATRIMONI
HISTÒRIC I LA CULTURA

Les columnes preromàniques i el Palau
Mercader de Cornellà: Dues històries del
patrimoni cultural a Catalunya

02/01/2021 31/12/2021 1.902,48

CC08-14 ASOC. ANDALUZA HIJOS DE
ALMÁCHAR 41 Fiesta del Ajo blanco 12/09/2021 12/09/2021 1.553,00

CC08-15 ASOC. CULT. GALEGA ROSALÍA
DE CASTRO Promoció d'activitats culturals 2021 01/01/2021 31/12/2021 3.250,07

CC08-17 ASSOCIACIÓ GRUP VOCAL
ZETZÀNIA Sentir 2021 01/01/2021 31/12/2021 1.902,48

CC08-18 PEÑA ATLÉTICO MINAS DE
CORNELLÀ

Fomento de la cultura Andaluza en
Cornella 01/01/2021 31/12/2021 2.140,29

CC08-19 DANSA I RITME Tallers de balls de salo 01/01/2021 31/12/2021 1.000,00

CC08-20 FACTORIA DE FOC DE
CORNELLÀ Fotem-li foc 23/10/2021 23/10/2021 2.219,56

CC08-21 ASOCIACIÓN SALUD POSTURAL
 ANA MARÍA CORRAL (SPAMC)

Formación relevante en Cornellà (11ª
parte) 04/01/2021 20/12/2021 1.347,59

CC08-22 CENTRE INFANTIL I JUVENIL
MOWGLI Activitats culturals 2021 01/01/2021 31/12/2021 2.023,31

CC08-23 ASSOCIACIÓ COR NOVA
TARDOR Temporada de cant coral 2021 01/01/2021 31/12/2021 1.347,59

CC08-24 HERMANDAD STAS. ALODIA Y
NUNILON Activitats culturals 2021 01/01/2021 31/12/2021 1.902,48

CC08-25 CORAL AURIA Cicle cant coral 2021 01/01/2021 31/12/2021 2.140,29

CC08-26 CE.CULT.R. EXTREMEÑO LA
SEGARRA DE C Navidad y Castañada/Haloween 01/01/2021 31/12/2021 1.981,75

CC08-27 SOCIETAT CORAL LA UNIÓ Música i Família-13 02/01/2021 31/12/2021 2.378,10

CC08-28

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN
POPULAR CARLOS FONSECA
AMADOR-BARCELONA
(SOLIDARIDAD CON
NICARAGUA)

Homenatge a Miquel Soler: I amb la
bellesa i la veritat, el compromís... 01/01/2021 31/12/2021 800,00

CC08-29 ASSOCIACIÓN VEÏNAL DE SANT
ILDEFONS Setmana cultural 01/01/2021 31/12/2021 2.615,91



CC08-30 PATRONAT CULTURAL I
RECREATIU A l'estiu, seguim! 10/05/2021 31/10/2021 3.567,15

CC08-31
FAVCO-FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE VECINOS DE
CORNELLÁ

Pel foment de la cultura i formatives a
Cornellà 01/01/2021 31/12/2021 1.902,48

CC08-32 ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL
BARRI DE LA GAVARRA Festa tardor 01/01/2021 31/12/2021 1.981,75

CC08-33 ASSOCIACIÓ B-RETINA Festival de cinema de sèrie B B-Retina
2021 17/09/2021 19/09/2021 2.695,18

CC08-34
ASOC. CULTURAL ANDALUZA
HIJOS DE PARADAS EN
CATALUNYA

Actos del XXXlll aniversario 01/01/2021 02/10/2021 1.902,48

CC08-35
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
FONTSANTA DEL BARRI FATJÓ
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Actividades culturales 01/09/2021 31/12/2021 2.140,29

CC08-36
ASOC. CULT. RECREATIVA
PEÑA DOMINÓ DE SAN
ILDEFONSO

Programa Cultural per fomentar la
cohesió social a Cornellà 01/01/2021 31/12/2021 2.378,10

CC08-37 ELS DIABLES DE CORNELLÀ Cercaviles, correfocs, i foment de la
cultura popular 01/01/2021 31/12/2021 1.430,00

CC08-38 ORFEÓ CATALÒNIA Cicles del foment de la cultura
tradicional i popular 01/01/2021 31/12/2021 3.567,15

CC08-39

ASSOCIACIÓ PER PROMOURE I
CREAR UN MUSEU DE
MATEMÀTIQUES A
CATALUNYA (MMACA)

Matemàtiques per a tothom 02/01/2021 22/12/2021 2.298,83

CC08-40 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL
BARRI PADRÓ

Actuaciones y eventos lúdicos culturales
en el barrio Padró 01/09/2021 31/12/2021 1.902,48

IMPORT TOTAL 73.794,21

Per tant , el romanent es de 2.391,19 Euros.

Segon.- Denegar l‘atorgament de subvencions corresponents a la convocatòria
per a Projectes de caràcter cultural a Cornellà de Llobregat per l’any 2021, a les entitats i/o
tercers  per incompliment de les clàusules de les bases reguladores següents:

-Clàusula 6: Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb
l’Ajuntament, Hisenda i 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.

NUM. EXP.
NOM DE L’ENTITAT O PERSONA
FÍSICA DENOMINACIÓ DEL PROJECTE TIPUS

CC08-05 ASOCIACIÓN CULTURAL
CORNCRENATA Momentos para crear 2021 FOMENT

CC08-11 FOMENT CULTURA POPULAR DE
CORNELLÀ Difusió de la cultura popular catalana FOMENT

CC08-16 CASTELLERS DE CORNELLÀ Activitats culturals FOMENT



-Clàusula 9: Esmenar les deficiències o aportar els documents requerits en el termini de 10 dies
hàbils.

NUM. EXP. NOM DE L’ENTITAT O DEL TERCER DENOMINACIÓ DEL PROJECTE TIPUS

CC07-04 SARA ÁLVAREZ ESPAÑA Gravació disc i videoclip cantautora Sara
Alva CREACIÓ

Tercer.- Disposar la despesa dels imports atorgats, per a cadascun dels conceptes
amb càrrec a les partides del Pressupost General de 2021 que s’indiquen:

06613380A4800003: Projectes per a la creació artística per import de 7.157,20 Euros.

06613380A4800004: Projectes pel foment de la cultura per import de 73.794,21 Euros.

Quart.- Aprovar que la forma de pagament de cadascuna de les esmentades
quantitats 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.

Cinquè.- Assabentar a cadascuna de les entitats beneficiàries del següent:

1. Que hauran de complir amb el que estableixen les Bases Particulars  Reguladores de la
present convocatòria.

2.  Que hauran d’acceptar  per escrit la subvenció atorgada dins el termini de deu 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.

Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per 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.

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.



5.  La justificació de les entitats s’efectuarà mitjançant la presentació d’una instància per
mitjans electrònics a la seu electrònica de l´Ajuntament, o en qualsevol dels llocs previstos a
l´article 16.4 i d´acord amb l´article 14 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. S´haurà de formalitzar en el models
complimentats íntegrament (annex J-1 i següents) i hauran de reunir els requisits establerts a
l´article 66 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

  Les persones físiques podran escollir en tot moment si es comuniquen amb
l´Administració per mitjans electrònics o aportant els documents al Registre Municipal de
l´Ajuntament, o en qualsevol dels llocs previstos a l´article 16.4 i d´acord amb l´article 14 i
d´acord amb l´article 14 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. S´haurà de formalitzar en el models complimentats
íntegrament (annex J-1 i següents) i hauran de reunir els requisits establerts a l´article 66 de la
Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

6. S’haurà d´aportar la publicitat de finançament de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
, pel projecte subvencionat, 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”. En el supòsit que es realitzi
mitjançant cartells, tanques, etc., s´haurà d´aportar fotografia d´aquests. En cas de realitzar, a
més, qualsevol altre tipus de publicitat haurà d´aportar una prova de la mateixa i fer-ho constar
amb la resta de documentació de publicitat.

7. 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’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 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.



8. L’incompliment de qualsevol dels compromisos per part de l’entitat/persona física
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

9. 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 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.

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, 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, i al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya en
compliment d´allò que disposa l´article 4 del RAISC.

Vuitè.- Notificar el present acord a les entitats i persones físiques interessades i a
l´Àrea de Cultura i Comunicació, pel seu coneixement i efectes.»

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


