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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  21 
de novembre 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:

« Urgència 1. Aprovació de l'atorgament d'una subvenció al Club de Futbol 
Corbera destinada a finançar la programació dels actes de la 4a edició del 
Torneig Vila de Corbera de futbol aleví.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat considera necessari el foment i la promoció 
d’activitats esportives dins de la societat i per a aquesta tasca compta amb el teixit 
social i esportiu de les entitats esportives municipals, que dinamitzen bona part de les 
activitats esportives que es programen anualment al nostre municipi.

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 Club de 
Futbol Corbera, per import de 13.000,00 € (tretze mil euros) que enguany celebra el 
dia 3 de desembre de 2022 la 4a edició del Torneig Vila de Corbera de futbol aleví.

El torneig tornarà a ser un esdeveniment molt important per la nostra vila. La 
presència dels equips dels clubs de més prestigi de la Lliga, suposa situar la nostra vila 
al mateix nivell que altres ciutats amb tradició en l’organització de competicions 
d’aquest estil. El Club de Futbol Corbera té com objectius la coordinació i preparació 
de la celebració d’aquest event, essent l’activitat principal, el Torneig Vila de Corbera 
de Futbol Aleví  d’àmbit nacional.

D’acord amb l’article 28.1 de la LGS, els convenis són l’instrument habitual per 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el 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.

De conformitat amb la voluntat política de promoure l’esport i facilitar la realització de 
les activitats i projectes que es presenten per part de les entitats, s’ha valorat 
favorablement la formalització d’aquests convenis de col·laboració, sota la supervisió, 
la valoració i el criteri jurídic i econòmic d’aquest ens. 



Mitjançant instàncies presentades per l’entitat Club de Futbol Corbera amb registres 
entrada 1266 i 1267/2022, es sol·licita la col·laboració d’aquest ajuntament en el 
finançament dels costos derivats de l’organització i celebració de la referida activitat 
esportiva, a través de la concessió d’una subvenció per l’import de 13.000€, 
acompanyant dita petició de documentació justificativa complementària (instàncies 
amb NRE 12543/2022 i 13168/2022) i posteriorment, manifesta en instància amb NRE 
1267/2022, la conveniència de poder disposar de forma avançada del 75% de l’import 
sol·licitat, a través de la concessió d’una bestreta, per tal de poder fer front a les 
despeses prèvies dels pagaments a proveïdors, per a la preparació dels actes. 

Vist l’informe tècnic que obra en aquest expedient.

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 l'atorgament d'una subvenció per concessió directa al Club de Futbol 
Corbera amb NIF: G64085368, per import de 13.000 €, destinada a finançar la 
programació dels actes de la  4a edició del Torneig Vila de Corbera de futbol aleví.

SEGON. Aprovar la minuta del Conveni regulador de la subvenció existent a 
l’expedient a formalitzar amb el Club de Futbol Corbera, per al desenvolupament del 
programa de la  4a edició del Torneig Vila de Corbera de futbol aleví. La justificació del 
mateix es realitzarà en el transcurs del primer trimestre i sempre abans del 31 de 
març de 2023.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l'entitat Club de Futbol Corbera, amb NIF: 
G64085368, per import de 13.000 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
34.341.48904 del vigent pressupost municipal.

QUART. Reconèixer l’obligació del 75% de la subvenció atorgada, i procedir al 
pagament de 9.750,00€ en concepte de bestreta, en els termes de la clàusula tercera 
del conveni i  atès que es considera imprescindible per fer front a les despeses  prèvies 
dels proveïdors per  la celebració dels actes. 

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

SISÈ. 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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