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La Junta de Govern Local de data 08/07/2022 , va adoptar, entre altres, el següent acord:

«
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de maig de 2019 pel qual

s’aprova l’atorgament d’una subvenció en règim de concurrència competitiva a favor de
l’Ampa Institut Joan Miró, per a la realització del Projecte de Caràcter Educatiu “Ocupem la
Biblioteca! Un nou espai pels joves” i pel Projecte de Millora de Patis i d’Altres Espais
Escolars “Construïm un pati d’oportunitats” pel curs 2018/2019, per un import de 2.110,50
euros i 1.528,44 euros, respectivament.

Atès que l’esmentada entitat ha presentat la documentació per tal de justificar la
concessió de la subvenció del Projecte Educatiu “Ocupem la Biblioteca! Un nou espai pels
joves” i el Projecte de Millora Patis “Construïm un pati d’oportunitats”.

Atès que l’Ampa no pot justificar el total de 2.110 euros de la subvenció atorgada
corresponent al projecte educatiu, per l’existència d’un error a l’import detallat a la relació de
factures amb número d’ordre 1, on es detalla un import de 365 euros i que aquest hauria de ser
de 310,25 euros.

Vist que en data 24 de novembre de 2021 s’ha emès autoliquidació número
0000000007, per import de 40,31€ més interessos de demora, corresponent al Projecte Educatiu
no justificat i en data 31 de març de 2022 document de pagament amb número de referència
057311844564 i identificació número 1073222 101, per import de 42,33€, a nom de l’Ampa
Institut Joan Miró, que ha estat pagat en data 07 d’abril de 2022. 

Atès que prèviament a l’aprovació de la justificació, cal modificar l’import de la
subvenció, que en lloc de ser 2.110,50 euros, pel Projecte Educatiu, haurà de ser 2.070,25.



Atès que el Projecte de Millora de Patis i d’Altres Espais Escolars s’ha justificat
per un import superior a la quantia atorgada.

Vistos els informes emesos per la Cap de l’Àrea de Gestió de Família amb el
vist-i-plau de la Regidora de l’Àrea d’Educació, Joventut i Acció Ciutadana i la Cap de Gestió
Administrativa General i el Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració.

Atès el que disposen els articles 91 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que regula el reintegrament del import de la subvenció més els interessos de
demora corresponents, en concordança amb els articles 32, 37 i 38 de la present llei.

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 l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Modificar l’import de la subvenció atorgada corresponent al Projecte
Educatiu de l’Ampa Institut Joan Miró, per import de 2.110,50 euros atorgat en virtut de l’acord
de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2019, que passa a ser de 2.070,25 euros.

Segon.- Donar conformitat a l’autoliquidació a nom de l’Ampa Institut Joan Miró
número 0000000007 i a la liquidació amb número de referència 057311844564 e identificació
1073222 101, per import total de 42,33 euros, corresponent a l’import no justificat més el
interessos corresponents del Projecte Educatiu.

Tercer.- Acceptar la justificació de la subvenció del curs escolar 2018/2019
presentada per l’entitat Ampa Institut Joan Miró per un import de 2.070,25 euros pel Projecte
de Caràcter Educatiu i de 1.528,44 euros pel Projecte de Millora de Patis i d’Altres Espais
Escolars.



Quart.- 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.

Cinquè.- 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.

Sisè.- Notificar a l’Àrea de Polítiques de Família, al Departament de Comptabilitat
i a l’entitat interessada aquest acord pel seu coneixement i efectes.

»

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.

LA SECRETÀRIA GENERAL
p.d.

Sra. Maria Jesús Olmedo Bulnes
CAP DE L’ÀREA DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA GENERAL

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