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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  28 
de setembre de 2020, fora de l’ordre del dia i prèvia declaració de la urgència per 
unanimitat i, en tot cas, amb el vot favorable de la majoria absoluta, adopta amb el 
mateix quòrum 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 I. Acceptació de la concessió de les subvencions esportives 
2019.

La Junta de govern local, en sessió del dia 16 de març de 2020 va aprovar les Bases 
reguladores i la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva 
destinades a finançar activitats en l’àmbit esportiu i en l’àmbit de l’ensenyament. Les 
Bases reguladores al no haver-se presentat cap al·legació es van entendre aprovades 
definitivament (exp. general 497/2020) 

En la sessió de 8 de juny de 2020 la Junta de govern local va modificar l’apartat 6 de 
la Convocatòria en l’àmbit esportiu, en el sentit de fixar el termini de presentació de 
sol·licituds en deu dies a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria 
en el BOPB, en comptes dels quinze aprovats inicialment.

El dia 3 de juliol de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de la 
Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a finançar les activitats en 
l’àmbit esportiu. En el període de presentació de sol·licituds les entitats que en van 
presentar són les següents:

Club Futbol Corbera G64085368: 2020/6992
Associació patinatge artístic corbera G67265413: 2020/6844
Club Bàsquet Corbera G60921020: 2020/7107
Club Patí Corbera G66851205: 2020/6401
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 2020/6847
Societat Atlètica Corbera G60694890: 2020/7151
Motoclub Corbera G59564112: 2020/7106
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 2020/6866
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 2020/6428
Club Taekwondo Corbera G66340951: 2020/6532

El 3 de setembre de 2020 s’ha emès l'acta de la Comissió d'Avaluació que s’incorpora 
a l’expedient i que ha valorat les sol·licituds tenint en compte els criteris establerts a 
l’article 13 de les Bases reguladores.

Per tot l’exposat, la Regidoria de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern Local 
els següents:



ACORDS

PRIMER. Resoldre la Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a finançar activitats en l’àmbit esportiu 
realitzades durant l’any 2019, i concedir les subvencions en les quanties i a les 
entitats relacionades a continuació:

ESPORTIVES ANY 2019: 

Club Futbol Corbera G64085368: 7.488,51 €
Club Bàsquet Corbera G60921020: 8.070,24 €
Club Patí Corbera G66851205: 5.456,74 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 6.591,95 €
Societat Atlètica Corbera G60694890: 3.564,65 €
Motoclub Corbera G59564112: 3.738,44 €
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 5.619,13 €
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 3.734,35 €
Club Taekwondo Corbera G66340951: 4.787,00€
Associació patinatge artístic Corbera: G67265413: 948,99€

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. 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: 7.488,51 €
Club Bàsquet Corbera G60921020: 8.070,24 €
Club Patí Corbera G66851205: 5.456,74 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 6.591,95 €
Societat Atlètica Corbera G60694890: 3.564,65 €
Motoclub Corbera G59564112: 3.738,44 €
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 5.619,13 €
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 3.734,35 €
Club Taekwondo Corbera G66340951: 4.787,00€
Associació patinatge artístic Corbera: G67265413: 948,99€

TOTAL: 50.000,00 €

QUART. D’acord amb el punt 12 de les Bases reguladores d’aquesta convocatoria de 
subvencions, per a l’efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions 
amb les que s’hagi concedit siguin acceptades, sense reserves, per l’entitat 
beneficiària. Si no s’ha expressat el contrari en el termini de deu dies a partir de la 
recepció de l’acord d’atorgament, la subvenció s’entendrà com acceptada.
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Club Futbol Corbera G64085368: 7.488,51 €
Club Bàsquet Corbera G60921020: 8.070,24 €
Club Patí Corbera G66851205: 5.456,74 €
Club Patinatge Artístic Diadema Corbera G59952168: 6.591,95 €
Societat Atlètica Corbera G60694890: 3.564,65 €
Motoclub Corbera G59564112: 3.738,44 €
Club Futbol Sala Corbera G64556160: 5.619,13 €
Associació esportiva Speleocorb G64212889: 3.734,35 €
Club Taekwondo Corbera G66340951: 4.787,00€
Associació patinatge artístic Corbera: G67265413: 948,99€

TOTAL: 50.000,00 €

CINQUÈ. 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.


		2020-09-29T17:25:46+0200
	Marta Puig Puig - DNI 52409653J (TCAT)


		2020-09-29T17:35:58+0200
	CPISR-1 C Montserrat Febrero i Piera




