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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia  14 
de març de 2022, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que 
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del 
Reglament d’Organització i Funcionament:

« 4. Aprovació del Conveni regulador amb l’entitat Societat Atlètica Corbera 
per l’activitat de la cursa de muntanya Cinc Cims 2022.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari el foment i la promoció 
d’activitats esportives dins de la societat, per aquesta tasca aquest ajuntament hi 
compta amb el teixit social i esportiu de les entitats esportives municipals, que 
dinamitzen bona part de les activitats esportives que es programen anualment. És per 
això que es contempla en el pressupost general per a l’exercici 2022 l’atorgament 
d’ajuts directes a entitats esportives del municipi, de conformitat amb el que estableix 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

L’article 22.2.a de l’esmentada LGS disposa que es podran concedir de forma directa 
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals. 
Aquestes subvencions, d’acord amb l’article 65.1 del RGS, són aquelles en que 
l’objecte, la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats de forma 
expressa en l’estat de despeses del pressupost.

Entre les subvencions directes contemplades figura una a favor de l’entitat SOCIETAT 
ATLÈTICA CORBERA, per import de 4.000,00€ (quatre mil euros) que enguany ha 
celebrat la seva desena edició de la cursa Cinc Cims. La Societat Atlètica Corbera ha 
celebrat novament dues curses la Cinc Cims de 25 quilòmetres i el Cim de 10 
quilòmetres i ha comptat amb quasi 1.000 participants.

Enguany, aquest esdeveniment va comptar també amb la participació d’Andreu Simón, 
corredor d’ultra-trail professional.

A banda de les curses de diumenge 16 de gener, els actes que es realitzen a l’entorn 
de l’activitat central són varis entre ells destaquem les promocions als restaurants 
locals i els entrenaments previs i xerrada prèvia. 

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en els pressupostos dels ens 
locals. Així mateix, l’article 65.3 del RGS disposa que el conveni té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió de la subvenció, i en determina el contingut.

Atesa la voluntat política en el sentit de promoure l’esport i facilitar la realització de 
les activitats i projectes que es presenten per part de les entitats,  que portem a terme 
aquests convenis de col·laboració,  sota la supervisió, la valoració i el criteri jurídic i 
d’aquest ens.



Atesa la petició realitzada per la Societat Atlètica Corbera mitjançant registre d’entrada 
amb NRE: 2021-13516, de 9 de desembre, 2022-209, de 7 de gener, 2022-378 de 12 
de gener, 2022-1068 de 29 de gener i 2022-1973 de 17 de febrer.

Vist l’informe tècnic en el que es considera d’interès municipal i pel conjunt de la 
societat de Corbera la realització d’aquesta activitat,  aquest ajuntament recolza la 
realització de la mateixa, tant pel volum d’esportistes com d’acompanyants i persones 
voluntàries, valorant l’aportació tant esportiva com social.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

     ACORDS

PRIMER. Aprovar la minuta del Conveni regulador entre l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i la Societat Atlètica Corbera, per l’activitat de cursa de muntanya Cinc Cims 
2022 realitzada el passat mes de gener.

SEGON. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a favor de 
l’entitat Societat Atlètica Corbera, amb CIF G60694890, per import de 4.000€ 
destinada a finançar la realització de la cursa Cinc Cims i el Cim del passat mes de 
gener.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a favor de l’entitat Societat Atlètica Corbera, 
amb CIF G60694890, per import de 4.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
34.341.48906 del vigent pressupost municipal.

QUART.  Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a favor de l’entitat Societat 
Atlètica Corbera, amb CIF G60694890, per import de 4.000€ destinada a finançar la 
realització de la cursa Cinc Cims i el Cim del passat mes de gener.

CINQUÈ. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la despesa de la subvenció 
atorgada a favor de de l’entitat Societat Atlètica Corbera, amb CIF G60694890, per 
import de 4.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34.341.48906 i procedir al 
seu pagament una vegada subscrit el conveni regulador.

SISÈ. Facultar a l’alcaldessa o en qui delegui per a la signatura del conveni.

SETÈ. Notificar aquesta Resolució als interessats als efectes escaients.»

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

Vist i Plau
L'alcaldessa

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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