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

CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia  11 
de novembre de 2019, 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:

“5. Urgència I - Aprovació concessió de les subvenciones a entitats esportives 
2018.

Vista l'acta de la Comissió d'Avaluació del dia 5 de novembre de 2019, respecte de la 
convocatòria aprovada per Junta de Govern Local en sessió de data 15 d’abril de 2019 
i pel que fa a la concessió de subvencions destinades a aquelles entitats esportives 
que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins el terme municipal, que 
complementin la competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin 
els interessos generals del municipi dins l'àmbit de l'esport.

Que les entitats que han presentat sol·licitud de subvenció són:

Club Futbol Corbera G64085368: 2019-7151
Club Bàsquet Corbera G60921020: 2019-7348
Club Patí Corbera G66851205: 2019-6216
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 2019-7236
Societat Atlètica Corbera G60694890: 2019-6993
Motoclub Corbera G59564112: 2019-7138
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 2019-6956
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 2019-6814
Club Taekwondo Corbera G66340951: 2019-7023

La regidoria de l’Àrea d’Esports proposa en Junta de Govern Local els següents acords:

PRIMER. Resoldre la referida convocatòria de subvencions i atorgar els ajuts 
econòmics a les entitats relacionades a continuació:

ESPORTIVES ANY 2018: 

Club Futbol Corbera G64085368: 8.856,07 €
Club Bàsquet Corbera G60921020: 8.029,59 €
Club Patí Corbera G66851205: 5.362,27 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 5.064,57 €
Societat Atlètica Corbera G60694890: 4.627,93 €
Motoclub Corbera G59564112: 4.690,52 €
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.615,18 €
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 3.540,87 €
Club Taekwondo Corbera G66340951: 3.213,00 €

TOTAL: 50.000,00 €



SEGON. Per a l'efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions amb 
les que s'han concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari.

TERCER. Una vegada efectuada l’activitat, s’haurà de justificar la despesa amb la 
presentació en el Registre General de l’Ajuntament dels requisits que a continuació es 
detallen:
 
a) S’haurà de justificar la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost.
b) S’haurà de presentar memòria de l’activitat.
c) S’hauran d'aportar els originals de les factures, minutes i demés justificants de les 
despeses efectuades pel beneficiari com a mínim fins l’import de la subvenció rebuda, 
i que hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent 
aplicable i els justificants de pagament que consistiran en rebuts  domiciliats o emesos 
pel proveïdor segellats i  signats i/o transferències bancàries on s'identifiqui l'import, 
el nom del beneficiari de la transferència i el concepte del pagament. Quan les 
activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres 
subvencions o recursos, haurà d’acreditar-se en la justificació l'import, procedència i 
aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.
d) El Servei gestor haurà d’estampillar en els documents aportats pel beneficiari, el 
segell creat a l’efecte, de manera que quedi constància de l’import subvencionat, i 
emetrà un informe de conformitat de la justificació presentada previ al pagament. Les 
factures originals i els comprovants de pagament seran retornats pel mateix servei 
gestor un cop revisats.
e) Exemplars de totes les edicions, les publicacions i la propaganda o la publicitat de 
l'activitat subvencionada, i també del seu resultat, si aquest consisteix en treballs 
gràfics, de redacció o àudio-visuals. S'haurà de fer constar la frase “amb el suport de 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat” juntament amb l'anagrama facilitat per 
l'Ajuntament.
f) El termini per a justificar la despesa finalitzarà el 30 de Novembre de 2019.

QUART. Disposar la despesa per import de 50.000,00 € amb càrrec a la partida 
34.341.48900 de l'estat de despeses del vigent pressupost municipal, desglossat de 
la següent manera: 

Club Futbol Corbera G64085368: 8.856,07 €
Club Bàsquet Corbera G60921020: 8.029,59 €
Club Patí Corbera G66851205: 5.362,27 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 5.064,57 €
Societat Atlètica Corbera G60694890: 4.627,93 €
Motoclub Corbera G59564112: 4.690,52 €
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.615,18 €
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 3.540,87 €
Club Taekwondo Corbera G66340951: 3.213,00 €

TOTAL: 50.000,00 €
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CINQUÈ. Una vegada presentada l’acceptació de la subvenció atorgada, la justificació 
(amb les factures i rebuts corresponents) i la memoria de l’activitat realitzada es 
procedirà al pagament de la mateixa en un termini màxim de quinze dies, segons el 
detall següent:

Club Futbol Corbera G64085368: 8.856,07 €
Club Bàsquet Corbera G60921020: 8.029,59 €
Club Patí Corbera G66851205: 5.362,27 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 5.064,57 €
Societat Atlètica Corbera G60694890: 4.627,93 €
Motoclub Corbera G59564112: 4.690,52 €
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 6.615,18 €
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 3.540,87 €
Club Taekwondo Corbera G66340951: 3.213,00 €

TOTAL: 50.000,00 €

SISÈ. Notificar als interessat als efectes oportuns”. 

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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