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Ref.: 2021/2243/541 - Subvenció  - JGL 10/12/2021 2022-2023 BASES CC11 TEMPS LLIURE
INFANTIL I ADOLESCENT

La Junta de Govern Local de data 10/12/2021, va adoptar, entre altres, el següent acord:

«
«Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió de Polítiques de Família,

referent a la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a projectes de caràcter Educatius en el Temps Lliure infantil i adolescent a
Cornellà de Llobregat per als exercicis 2022 i 2023.

Atès que la concessió de les subvencions corresponents als projectes Educatius en
el Temps Lliure infantil i adolescent de l’exercici 2022 es realitzarà amb càrrec al pressupost
del 2022, subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos, quedant sotmesa
l’eficàcia d’aquesta aprovació a la condició suspensiva de crèdit adequat i suficient en el
moment de la concessió, i la concessió de subvencions dels projectes de l’exercici 2023 haurà
d´anar amb càrrec a la partida i pels imports que en cada pressupost municipal s´aprovin a
l´efecte, que s´establirà a l´acord d´aprovació de la convocatòria pública.

Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei i les
Bases d’execució del Pressupost vigent, en relació a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva.

Vist el Pla Estratègic en matèria de subvencions d’aquest Ajuntament, pel període
2020-2023, aprovat per Decret d’Alcadia núm. 2019/4690 en data 26 de novembre de 2019, 
confeccionat a l’empara del que disposa l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de novembre, i atès
que aquesta convocatòria coincideix plenament amb les línies d’actuació de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat, en el sentit de col·laboració amb les entitats i persones físiques per a la
gestió d’activitats d’interès públic.

Atès el que disposa l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local,
amb la redacció donada per l’article 1.8 de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

 Vist l’informe emès per la Cap de Procediments i la Cap de l’Àrea de Gestió
Administrativa General.



Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant
Decret núm. 2497/2019 de data 20 de juny de 2019, que va ser publicat al  Butlletí Oficial de  la
Província el  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.- Aprovar les Bases Particulars que regulen la convocatòria per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a  projectes Educatius en
el Temps Lliure infantil i adolescent a Cornellà de Llobregat per als exercicis 2022 i 2023, que
s’identifica electrònicament a continuació:

 Num. ID: 3233576
 Núm. Hash SHA-512:
A91DD5A7FC541094C95F6540D9D1F0F439E8E0F16C02A3F52397BBBA421CF
E3C48C138BE036FCD0EB2C36F5FC653DBABCA68600A9C92CCCA31C3E5C1
764B8F11

Segon.- Aprovar la convocatòria pública de subvencions pels projectes del 2022
subordinada a la condició d’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de concessió.

El termini de presentació de sol·licituds, en única convocatòria, per a l’exercici del 2022, serà
de 20 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria al
DOGC.

Tercer.- Autoritzar la despesa de tramitació anticipada per a projectes Educatius
en el Temps Lliure infantil i adolescent 2022 amb aplicació a l’exercici i per l’import següent:

Exercici Partida Import

2022 0201 3371D 4800000 175.629,38 euros

subordinat al crèdit que es consigni en el respectiu pressupost, i sotmetre l’eficàcia d’aquesta
aprovació a la condició suspensiva de crèdit adequat i suficient per a l’exercici 2022 en el que
normalment hi ha crèdit.

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.- Publicar les Bases particulars que regulen la convocatòria al taulell
d’anuncis municipal i al web municipal.

https://dogc.gencat.cat/es


Sisè.- Trametre l’extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, en compliment d’allò que disposen els articles 17.3.b), 18 i 20 de la Llei 38/2003,
general de subvencions, per a la seva publicació en el BOP i al Registre de Subvencions i ajuts
de Catalunya en compliment d’allò que disposa l’article 4 del RAISC.

Setè.- Publicar al DOGC l’anunci de la convocatòria mitjançant indicació del BOP
on ha sortit publicada.

Vuitè.- Publicar, als únics efectes d’informació, l’extracte de la convocatòria en la
propera edició del Butlletí Municipal “Cornellà Informa”. »

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.


		2021-12-13T13:32:49+0100
	firmadoc
	Maria Jesús Olmedo Bulnes - DNI 38429883B (TCAT)




