PROPOSTA
D'ACORD

El/La Tinenta d'Alcalde de Cultura i Igualtat
Vist l'informe de l'Acta de la mesa de Qualificació.
Proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

GAG acord atorgament CULTURA 2018

Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de desembre de
2017, va aprovar les Bases Particulars reguladores de la convocatòria per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de
caràcter cultural a Cornellà de Llobregat per a l‟exercici 2018.
Atès que la Base Particular desena preveu el termini per a la presentació
de sol·licituds de subvenció, que serà de 20 dies hàbils a comptar des del següent a
la publicació de l‟extracte de la convocatòria al DOGC, comprès entre el 19 de gener
i el 15 de febrer de 2018, ambdós inclosos.
Vist l‟informe emès pel Tècnic de Cultura i del Cap de l‟Àrea de Gestió de
Cultura, Joventut, Cooperació i Solidaritat amb el vist i plau de la Tinenta d‟Alcalde
de Cultura i Igualtat de data 25 d‟abril de 2018 relatiu a la valoració econòmica de
les sol·licituds presentades.
Vist que en el pressupost del present exercici de 2018 s‟ha previst
l‟atorgament de les indicades subvencions, amb càrrec a les següents partides:
0661.3380A.4800003/subvencions cre-acció per import 22.580 euros.
0661.3380A.4800004/subvencions entitats culturals per import 138.907
euros.
Vista l'Acta emesa per la Comissió Qualificadora de la reunió que ha
tingut lloc el dia 20 de juny de 2018 sobre la valoració de les sol·licituds
presentades i l‟atorgament de les subvencions.
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, en tot allò que no contradigui l‟esmentada Llei, i les
Bases d‟execució del Pressupost del present exercici, en relació a l‟atorgament de
subvencions de concurrència competitiva.
Vist el Pla Estratègic en matèria de subvencions d‟aquest Ajuntament,
pel període 2016-2019, aprovat per Decret d‟Alcaldia 387/16, de data 5 de febrer de
2016, modificat pel Decret d‟Alcaldia 1145/16 de data 17 de març de 2016, i pel
Decret 2853/17 de data 8 de juny de 2017, 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.
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Vist l‟informe emès per la Cap de Procediments.
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. 2796/2015, de data 15 de juny, que va ser
publicat al Butlletí Oficial de la Província el 9 de juliol de 2015 i en conformitat amb
el que disposen les Bases d‟Execució del Pressupost General del present exercici, la
Tinenta d‟Alcalde de Cultura i Igualtat proposa a la Junta de Govern Local l‟adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l„atorgament de subvencions per a Projectes de caràcter
cultural a Cornellà de Llobregat per l‟any 2018, a favor de les persones físiques i
entitats i pels imports que a continuació s‟indiquen:
PROJECTES PER A LA CREACIÓ ARTÍSTICA:

NUM.
EXP.

NOM DE L‟ENTITAT O DEL
TERCER

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE

PERÍODE D'EXECUCIÓ

IMPORT
ATORGAT
(euros)

CC07-01

ALEJANDRO SÁNCHEZ
PENALVA

Edició del llibre "La shoáh, una
historia verdadera"

01/01/2018 31/12/2018

2.200,00

CC07-02

VÍCTOR GARRIDO PARÉS

Elles_Ells

01/03/2018 01/11/2018

550,00

CC07-03

JOEL VACCARO RIBÓ

Ja no tenim edat / Fatzia
Editorial

01/01/2018 31/12/2018

2.000,00

CC07-05

MARÍA ENCARNACIÓN
PASTOR RUIZ

Producción obra teatral "El jardín
de las delicias"

01/02/2018 31/12/2018

600,00

CC07-06

ELENA LOSADA MANSILLA

Madagascar. Els colors d'Àfrica

01/04/2018 31/07/2018

727,40

CC07-07

ÁLEX MEDINA MARTÍN

Video clip "All In"

01/04/2018 30/06/2018

3.623,88

TOTAL

9.701,28

PROJECTES PEL FOMENT DE LA CULTURA:

CC08-01 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL
CASC ANTIC DE CORNELLÀ
DE LLOBREGAT
CC08-02 ASSOCIACIÓ " ADELANTE"
DE FAMILIARS I AFECTATS
PER DROGODEPENDÈNCIES
CC08-03 DANSA I RITME

Sortides culturals

01/02/2018 30/04/2018

IMPORT
ATORGAT
(euros)
3.000,00

Activitats culturals

01/01/2018 31/12/2018

2.145,24

Tallers de balls de saló

01/01/2018 31/12/2018

1.966,47

CC08-04 CLUB D'AMICS DEL
FERROCARRIL-CORNELLÀ

La Festa del Trenet 2018

21/10/2018 21/10/2018

2.000,00

CC08-05 CORAL NOVA DE CORNELLA

Cant-Record

02/01/2018 16/12/2018

3.754,17

NUM.
EXP.

NOM DE L‟ENTITAT O DEL
TERCER

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE

PERIODE D'EXECUCIÓ
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CC08-07 HERMANDAD DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROCÍO DE
CORNELLÁ DE LLOBREGAT
CC08-08 CASTELLERS DE CORNELLA

Conmemoració Rocío Baix
Llobregat 2018

01/03/2018 20/12/2018

3.396,63

Activitats de foment de cultura
castellera a Cornellà de Llobregat

01/02/2018 31/12/2018

6.000,00

CC08-09 HERMANDAD STAS. ALODIA
Y NUNILON

Activitats culturals 2018

25/02/2018 15/12/2018

2.000,00

CC08-10 PEÑA ATLETICO MINAS DE
CORNELLA

Fomento de la cultura andaluza
en Cornellà

01/01/2018 31/12/2018

2.650,00

CC08-11 ASSOCIACIÓN DE MADRES Y
PADRES DE ALUMNOS
INSTITUT MARIA AURÈLIA
CAPMANY
CC08-12 CORNELLART, TRAÇOS,
ARTS PLASTIQUES, DIFUSIO

La cultura enriquece

01/01/2018 31/12/2018

1.800,00

Difussió de les arts plàstiques i
totes les arts

01/01/2018 31/12/2018

2.860,32

CC08-13 ASOCIACIÓN DE VECINOS LA La Miranda 1978/2018 40 anys
MIRANDA DE CORNELLÁ
fent Barri

01/01/2018 31/12/2018

3.000,00

CC08-14 L'AVENÇ DE CORNELLA,
ASSOCIACIÓ PEL PATRIMONI
HISTÒRIC I LA CULTURA
CC08-15 ASSOCIACIÓ VEÏNAL DE
SANT ILDEFONS

L'Avenç: 25 anys amb el
Patrimoni de Cornellà

01/01/2018 31/12/2018

2.145,24

Setmana cultural 2018

14/05/2018 20/05/2018

3.932,94

CC08-16 ASOC. CULTURAL ANDALUZA
HIJOS DE PARADAS EN
CATALUNYA
CC08-17 ASOCIACIÓN MUSICAL
MANUEL RODRÍGUEZ ORTIZ
SAGRADA FAMILIA
CC08-19 ASOC. CULT. GALEGA
ROSALIA DE CASTRO

Actos del XXX Aniversario

01/01/2018 07/10/2018

1.000,00

Promover el Arte de la Música

01/01/2018 31/12/2018

2.860,32

Promoció d'activitats culturals
2018

01/01/2018 31/12/2018

5.184,33

CC08-20 ASSOC.DE MARES I PARES
D'ALUMNES DE L´ESCOLA
TORRE DE LA MIRANDA
CC08-21 ASOC.CULT.EXTREMEÑA
SAN ISIDRO LABRADOR

Cultura i tradició 2018

31/10/2018 21/12/2018

1.600,00

Romería de San Isidro

11/05/2018 13/05/2018

3.396,63

CC08-23 ASOC. CULT.RECREATIVA
PEÑA DOMINO SAN
ILDEFONSO
CC08-24 AGRUPACIO SARDANISTA DE
CORNELLA

Programa per fomentar la cohesió
social a Cornellà de Llobregat

01/01/2018 31/12/2018

3.396,63

Nits de l'Agrupa 2018

14/07/2018 21/07/2018

2.747,00

CC08-25 CE.CULT. R. EXTREMEÑO LA
SEGARRA DE C.

Actividades culturales 2018

01/01/2018 31/12/2018

2.860,32

CC08-26 ASSOCIACIÓ UNE TU
CREATIVIDAD

Co-Creando

01/01/2018 31/12/2018

2.681,55

CC08-27 CORAL AURIA

Cicle cant coral 2018

09/01/2018 22/12/2018

3.396,63

CC08-28 SALUT MENTAL BAIX
LLOBREGAT, ASSOCIACIO
DE FAMILIARS
CC08-29 CASA CULT. Y RECREAT.
CASTILLA LA MANCHA DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
CC08-30 ASSOCIACIO EURODONA

Taller per la realiltzació
cinematogràfica Club Social Espai
3 i Salut Mental Baix Llobregat
Activitats culturals

01/03/2018 31/12/2018

1.000,00

15/01/2018 21/11/2018

2.681,55

Conjunt d'activitats

08/01/2018 22/12/2018

1.000,00

CC08-31 TAM TAM LLOPS
ASSOCIACIO MUSICAL

Grup de percussió

03/01/2018 31/12/2018

1.500,00

CC08-32 CENTRO ANDALUZ BLAS
INFANTE DE CORNELLÀ

Andalucía en Catalunya

01/01/2018 13/05/2018

3.575,40

CC08-33 ELS DIABLES DE CORNELLA

Cercaviles i correfocs

01/01/2018 31/12/2018

2.860,32

CC08-34 ASSOCIACIÓ CULTURAL
GENT I FUTUR

Curs de "corte y confección"

01/01/2018 31/12/2018

2.500,00
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CC08-35 P.CULT. AND. Y FLAMENCO
RECREATIVA LOS
AFICIONAOS
CC08-37 ASOCIACIÓN SALUD
POSTURAL ANA Mª CORRAL
( SPAMC )
CC08-38 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
BARRI RIERA

Actividades culturales 2018

13/01/2018 21/12/2018

2.860,32

Formación relevante en cornellà
(8ª parte)

01/01/2018 31/12/2018

1.787,70

Actividades culturales y populares 01/01/2018 31/12/2018

2.200,00

CC08-39 ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN "Leo a la Vida"
POPULAR CARLOS FONSECA
AMADOR-BARCELONA

01/01/2018 31/12/2018

1.100,00

Pel foment d'iniciatives culturals i
formatives a Cornellà

01/01/2018 31/12/2018

3.217,86

01/01/2018 31/12/2018

3.000,00

CC08-42 ASSOCIACIO CORNELLÀ PER
LES DONES-1994

Formación y dinamización del
barrio La Gavarra (Parte 2
continuidad)
Grup de teatre comunitari Sant
Ildefons

01/01/2018 31/12/2018

980,00

CC08-43 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL
BARRI PADRÓ

actuaciones y eventos lúdicos
culturales en el Barrió Padró

01/01/2018 31/12/2018

3.217,86

CC08-44 ASSOCIACIÓ CULTURAL
COFRADÍA CRISTO DE LA
BUENA MUERTE CORNELLÀ
DE LLOBREGAT
CC08-45 ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS
AMB DIFICULTATS
D´APRENETATGE
CC08-46 CENTRE D'ESTUDIS
COMARCALS BAIX LL.

Semana Santa

10/03/2018 29/03/2018

2.681,55

Activitats culturals de
sensibilització sobre les dificultats
d'aprenentatge 2018
L'empresonament franquista del
Baix Llobregat

01/01/2018 31/12/2018

3.000,00

01/02/2018 31/12/2018

2.145,24

CC08-47 ASSOCIACIO CULTURAL
FEMENINA JUANA DE ARCO
DE FONTSANTA-FATJO
CC08-48 CENTRE INFANTIL I JUVENIL
MOWGLI

Activitats creatives, culturals i
musicals per a dones i homes de
Fontsanta-Fatjó
Projecte cultural 2018

01/01/2018 31/12/2018

1.787,70

08/02/2018 21/12/2018

2.681,55

CC08-49 ASOCIACIÓN DE HARMONIA
Y INTERCULTURALIDAD

Mejorar el nivel cultural y de
valores

01/01/2018 30/06/2018

1.500,00

CC08-50 ASSOCIACIÓ GRUP VOCAL
ZETZÀNIA

Music, Life & Love II

08/01/2018 20/12/2018

2.500,00

CC08-51 ASSOCIACIÓ B-RETINA

Festival de cinema Serie B-Retina
2018

29/06/2018 22/12/2018

3.396,63

(SOLIDARIDAD CON NICARAGUA)

CC08-40 FAVCO - FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE VECINOS
DE CORNELLÁ
CC08-41 ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL
BARRI DE LA GAVARRA

TOTAL

122.948,10

Segon.- Excloure de la valoració per a l‟atorgament de subvencions per
projectes de creació artística i de foment de la cultura de l‟exercici 2018, les
peticions presentades per les següents entitats i pels motius que tot seguit
s‟especifiquen:
- Per presentació de la sol·licitud fora del termini de sol·licitud establer a la base
desena de les bases reguladores de la convocatòria:
NÚM.
EXP.

NOM DE L‟ENTITAT O
PERSONA FÍSICA

DENOMINACIÓ PROJECTE

NUM REG
ENTRADA

CC08-53

MICROCORNELLA TEATRE

El microteatre a l‟abast de tothom

7094

16/02/2018

FOMENT

CC08-54

FOMENT DE CULTURA
POPULAR DE CORNELLA

Difusió de la cultura popular
catalana, foc, gegants i tabals

6920

16/02/2018

FOMENT

DATA

TIPUS
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CC08-55

PATRONAT CULTURAL I
RECREATIU

Calendari Popular

7070

16/02/2018

FOMENT

CC08-56

ORFEÓ CATALONIA

Cicles del Foment de la Cultura
tradicional i Popular

8138

27/02/2018

FOMENT

Tercer.- Denegar l„atorgament de subvencions corresponents a la
convocatòria per a Projectes de caràcter cultural a Cornellà de Llobregat per l‟any
2018, a les entitats i/o tercers pels motius següents:
- Haver rebut subvenció en qualsevol de les darreres dues(2) convocatòries anteriors
(any 2016 i 2017) tal i com s‟especifica a la base sisena apartat segon, de les bases
reguladores de la convocatòria:
Núm. Exp.

Nom de l‟Entitat o persona física

Denominació del projecte

Tipus

CC07-08

Eva Gris Bosch

El Cascanueces

CREACIÓ

- No complir el punt primer de les Bases reguladores de la subvenció: projectes que
fomentin la creació i/o la producció artística a la ciutat (teatre, música, literatura,
arts plàstiques i visuals) de persones físiques, segons els següents criteris: estrenes
i/o produccions d'espectacles teatrals i/o musicals, producció de CD musicals i/o
visuals, edició impresa de llibres literaris, producció i presentació d'exposicions,
producció de treballs i obres creatives (pintura, escultura, edició de materials
videogràfics).
NUM. EXP.

NOM DE L‟ENTITAT O PERSONA
FÍSICA

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE

TIPUS

CC07-04

Manuel Alcántara Ruiz

Taller de baile flamenco y sevillanas

CREACIÓ

- No complir l‟apartat sisè de les Bases reguladores en relació als requisits que han
de reunir el beneficiaris/àries: Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

NUM. EXP.

NOM DE L‟ENTITAT O PERSONA
FÍSICA

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE

TIPUS

CC08-06

Associació Poetes de Cornellà

Relación eventos culturales

FOMENT

CC08-22

Associació de veïns Fontsanta del
barri Fatjó de Cornellà de
Llobregat

Promoció Festa del Barri Fontsanta-Fatjó

FOMENT

CC08-36

Societat Coral-La Unió

Música i Família 11

FOMENT

CC08-52

Asociación Cultural CornCrenata

Momentos para crear

FOMENT
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- No complir l‟apartat sisè de les Bases reguladores en relació als requisits que han
de reunir el beneficiaris/àries: No tenir deutes amb l‟Ajuntament.
NUM. EXP.

NOM DE L‟ENTITAT O PERSONA
FÍSICA

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE

TIPUS

CC08-18

Asociación Andaluza Hijos de
Almáchar

Actividades culturales año 2018

FOMENT

- No complir el punt segon de l‟apartat sisè de les Bases reguladores per a projectes
de creació artística: persones físiques domiciliades a la ciutat de Cornellà de
Llobregat o que, encara que no tinguin el seu domicili en aquest municipi, realitzin
activitats d'interès municipal dins o en benefici de la ciutat.

NUM. EXP.

NOM DE L‟ENTITAT O PERSONA
FÍSICA

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE

TIPUS

CC07-09

Agrupació Sardanista de
Cornellà

Creació del ball de nans de Cornellà

CREACIÓ

Quart.- Disposar la despesa dels imports atorgats, per a cadascun dels
conceptes amb càrrec a les partides del Pressupost General de 2018 que s‟indiquen:
0661.3380A.4800003: Projectes per a la creació artística per import de 9.701,28€
0661.3380A.4800004: Projectes pel foment de la cultura per import de 122.948,10€
Cinquè.- Aprovar que la forma de pagament de cadascuna de les
esmentades quantitats es realitzi de manera anticipada, en concepte de bestreta, i
mitjançant transferència bancària amb càrrec a la partida assenyalada, no subjecte
a garantia de cap tipus en atenció a la naturalesa de les esmentades entitats, així
com a la dels seus beneficiaris.
Sisè.- Assabentar a cadascuna de les entitats beneficiàries del següent:
1. Que hauran de complir amb el que s'estableixen les Bases Particulars
Reguladores de la present convocatòria.
2. Que haurà d‟acceptar per escrit la subvenció atorgada dins el termini de deu
dies, a comptar de l‟endemà de la notificació del present acord. En el supòsit que no
manifestin res en contra durant aquest termini, s‟entendrà acceptada.
3. Que la present subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida per
altres administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l‟import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s‟hagi declarat amb la sol·licitud.
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4. Que la justificació l‟hauran de fer, com a màxim, dins el termini de dos mesos a
comptar des de la data de finalització de l‟execució del projecte. En cas d‟haver
executat el projecte amb anterioritat a la concessió de la present subvenció, la
justificació es realitzarà dins el termini de dos mesos a partir de la data del seu
pagament.
4.1 La justificació s‟efectuarà mitjançant la presentació d‟una instància signada
pel/per la Secretari/ària o legal representant de la beneficiària, adreçada al Sr.
Alcalde de l‟Ajuntament de Cornellà de Llobregat, aportant la documentació
especificada en la Base 18 de les Particulars reguladores de la convocatòria.
4.2 La formalització de la justificació s‟ha de realitzar en els models normalitzats
complimentats íntegrament (annexos núm. J-10 i següents) que facilita
l‟Ajuntament a través de la seva pàgina web (www.cornellaweb.cat).
4.3 S‟haurà d‟aportar exemplar/s del/s original/s de la publicitat del finançament
públic del projecte subvencionat, descrita a l‟annex J-15 (certificat de la publicitat
del finançament públic del projecte/activitat), en la qual es farà constar el logotip
de l‟Ajuntament de Cornellà de Llobregat així com la frase “amb el suport de
l‟Ajuntament de Cornellà de Llobregat”.
4.4 Les entitats sense ànim de lucre que persegueixen fins d‟interès social o
cultural, el pressupost dels quals sigui inferior a 50.000 Euros, les seves
obligacions de publicitat activa es podran realitzar mitjançant la utilització dels
mitjans electrònics posats a la seva disposició per l‟Administració de la que
provingui la major part dels ajuts o subvencions percebudes, el que vol dir que,
respecte d‟aquestes, és a dir, respecte de les entitats privades que percebin durant
el període d‟uns any ajuts o subvencions públiques en quantia superior a 100.000
Euros, o en les que el 40% del total dels seus ingressos anuals tingui caràcter d‟ajut
o subvenció pública, sempre que abastin als menys la quantitat de 5.000 Euros,
quan sigui aquest Ajuntament l‟Administració que més percentatge d‟ajuts o
subvencions hagi atorgat podrà posar a la seva disposició la seu electrònica
municipal perquè aquesta doni compliment a les seves obligacions de publicitat,
d‟acord amb el que estableixen els articles 3.b) i 5.4. de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada
al BOE núm.295 i que ha entrat en vigor el dia 10 de desembre de 2014.
5. L‟incompliment de qualsevol dels compromisos per part de l‟entitat
subvencionada, comportarà la revocació de la subvenció i, en conseqüència, el
reintegrament a l‟Ajuntament de les quantitats percebudes amb els corresponents
interessos de demora, corresponents al període comprès des de la data del seu
cobrament fins a la del seu reintegrament
6. A la present subvenció li serà d‟aplicació el règim d‟infraccions i sancions
administratives regulat al Títol IV de la citada Llei general de subvencions.
Setè.- La resolució de la concessió de la subvenció es podrà modificar
quan canviï qualsevol de les condicions tingudes en compte per a la seva concessió,
per circumstàncies sobrevingudes i, en tot cas, per l‟obtenció concurrent d‟altres
ingressos i sempre que no perjudiquin els drets de tercers. La sol·licitud de
modificació s‟haurà de presentar abans que finalitzi el termini d‟execució del
projecte subvencionat.
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Quan el beneficiari de la subvenció posi de manifest en la justificació que
s‟han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la seva
concessió, que no alteren substancialment la naturalesa o objectius de la
subvenció, que haurien pogut comportar la modificació de la resolució, conforme al
que disposa l‟apartat anterior, havent-ne omès el tràmit d‟autorització
administrativa prèvia per a la seva aprovació, l‟Òrgan concedent de la subvenció
podrà acceptar la justificació presentada, sempre i quan aquesta acceptació no
suposi perjudicar drets de tercers. En aquets supòsit caldrà informe de l‟instructor
de l‟expedient i del cap Tècnic corresponent, si s‟escau.
Vuitè.- Publicar el present acord en els mitjans que es detallen a
continuació, segons el seu import:


Inferior a 3.000 euros, en el Butlletí Municipal “Cornellà Informa”, Seu
Electrònica, en el Taulell d‟anuncis de l‟Ajuntament i a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.



Des de 3.000 euros, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de
la Generalitat, en el Butlletí Municipal “Cornellà Informa”, Seu Electrònica,
en el Taulell d‟anuncis de l‟Ajuntament i a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.

Novè.- 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.
Desè.- Trametre la informació relativa als beneficiaris de la present
subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d‟allò que
disposen els arts. 17.3b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Onzè.- Notificar el present acord a les entitats i persones físiques
interessades i al departament, pel seu coneixement i efectes.

INFORME DE FISCALITZACIÓ
Data:____ d ___________ de 20___
Tinenta d'Alcalde Àrea de Cultura i
Igualtat

Intervingut i conforme
Data
L'INTERVENTOR GENERAL,
Sr. JOAN RAMON SAGALES GUILLAMON

DILIGÈNCIA
L'acord proposat ha estat _______________
pel Ple / per la Junta de Govern Local en
sessió de data ____________________
Cornellà ___ d _______________ de 20___
LA SECRETÀRIA GENERAL
Dono fe i prenc raó. Art. 3.2 RD 128/2018

Sra. ROCIO GARCÍA PÉREZ

Sra. CARMEN ALONSO HIGUERA

