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Número de registre: 2021006972
Data del registre: 26/03/2021
|

Núm. Notificació: AY/00000004/0020/000028512
CONSELL ESPORTIU BAIX LLOBREGAT
CT N, 340 KM. 1249 - PARC TORREBLAN
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

Núm. Decret:
2021/2080

Data:

Núm. EXP:
145/2021/C00157

DEPARTAMENT: Unitat de Dinamització Comunitària, Esportiva i Xarxa
d'Equipaments
OBJECTE:
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
SUBSCRIT ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT I
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS, PEL FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA EN EDAT
ESCOLAR, PER A L’ANY 2020. (EXP. 54/2020/C00157)
NOTIFICACIÓ
El Tinent d’alcalde d’Esports de l’Ajuntament de Viladecans, en data 26 de març de 2021,
ha dictat la següent RESOLUCIÓ:
ANTECEDENTS
1.
A la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans en
data 1 de juliol 2020, es va aprovar, l’acord núm. 29, que es detalla a continuació:
“JGL de data 01/07/2020:
(...)
PRIMER.- APROVAR el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Viladecans i el Consell
Esportiu del Baix Llobregat (G58014838), pel foment de l’activitat física en edat escolar per a l’any
2020.
SEGON.- APROVAR una despesa de 35.000,00 €, en concepte de subvenció directa nominativa, a
favor del Consell Esportiu del Baix Llobregat i amb càrrec a la partida del pressupost ordinari de
l’exercici 2020 següent:
Consignació
pressupostària ex. 2020

Concepte

Import
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30100/34100/48211

Conveni Consell Esportiu del Baix Llobregat.

35.000,00 €

TERCER.- APROVAR L’AUTORITZACIÓ, LA DISPOSICIÓ I EL RECONEIXEMENT DE LA
DESPESA corresponent al 50% de l’ import total de la subvenció, amb càrrec al pressupost ordinari
de l’exercici 2020, segons es detalla a continuació:
Consignació
pressupostària ex.
2020
30100/34100/48211

Entitat
CONVENI CONSELL ESPORTIU DEL
BAIX LLOBREGAT

Import:
50% del total
de la
Subvenció

ADO

17.500,00 €

12020000027878

QUART.- SOL·LICITAR EL PAGAMENT I AUTORITZAR la transferència al CONSELL ESPORTIU
DEL BAIX LLOBREGAT (G58014838), indicada al punt dispositiu “TERCER”, per l’ import de
l’aportació indicada, que es farà efectiva, de forma anticipada, a partir de la signatura del conveni
objecte d’aquest acord.

CINQUÈ.- APROVAR L’AUTORITZACIÓ I LA DISPOSICIÓ DE LA DESPESA esmentada
corresponent al 50% de l’ import total de la subvenció, amb càrrec al pressupost ordinari de l’exercici
2020, segons es detalla a continuació:
Consignació
pressupostària ex.
2020
30100/34100/48211

Entitat
CONVENI CONSELL ESPORTIU
DEL BAIX LLOBREGAT

Import:
50% del total
de la
Subvenció

AD

17.500,00 €

12020000027889

(...).
2.
L’acord esmentat al punt anterior, va aprovar la subvenció directa nominativa per un
import total de 35.000,00 €, a favor del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT,
corresponent al conveni subscrit entre aquest Consell i l’Ajuntament de Viladecans.
3.
D’acord amb el conveni signat, l’Ajuntament va acordar realitzar el pagament de la
subvenció atorgada, fins a un màxim de 35.000,00 €, de la forma següent:



Primer pagament: 50% a la signatura d’aquest conveni, d’import 17.500,00 €.
Segon pagament: 50% a la justificació final del conveni, d’import 17.500,00 €.

4.
La justificació econòmica presentada pel Consell Esportiu del Baix Llobregat
correspon a la justificació de la subvenció de l’any 2020, sent l’ import justificat de 32.608,26
€, aportant a través dels seus ingressos, la resta de les despeses que representa el
desenvolupament del programa subvencionat.
Aquesta subvenció està destinada als programes pels quals està signat el conveni, tal i com
es detalla a continuació:
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Entitat

Import Justificat

Import
subvencionat

Import renúncia
CEBLLOB

Programa al qual s’ha destinat la subvenció

Justificació
CEBLLOB

32.608,26 €

35.000,00 €

2.464,28 €

Programa pel foment de l’activitat física
en edat escolar

5.
El Consell Esportiu del Baix Llobregat, en data 16/03/2021, amb registre d’entrada
2021008396, ha presentat una renúncia parcial a la subvenció concedida per aquest
ajuntament, per un import 2.464,28 €, conforme estableix la clàusula 3, Afectació COVID-19
del conveni subscrit, que determina que “…En cas que no es pogués realitzar durant aquest
any 2020, a causa de l’estat d’alarma i la crisi sanitària d’emergència provocada pel COVID19, l’acció esmentada a l’apartat 1 “objecte del conveni”, de forma total o parcial, o com a
conseqüència d’aquesta crisi no siguin viables, per qualsevol motiu que faci impossible el
desenvolupament de les mateixes, l’Entitat haurà de comunicar-ho a l'ajuntament abans de
la finalització de la vigència del conveni.” I, motiva aquesta renúncia al fet de què la situació
pandèmica provocada per la COVID-19, ha impedit que aquestes activitats es poguessin dur
a terme amb la seguretat sanitària necessària.
6.
El beneficiari es troba al corrent de les obligacions tributàries i front a la Seguretat
Social i no està incurs en les prohibicions previstes els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la
Llei 38/2003, General de subvencions. S’incorporen a l’expedient
els documents
acreditatius:
 Certificat de l’Agència Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social
conforme el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions.
 Declaració responsable de l’entitat per la que no es troba incurs en cap prohibició
prevista en la llei de subvencions.
 L’informe emès en data 17/03/2021 per la Cap de Gestió tributària, mitjançant el qual
s’informa que l’entitat esportiva beneficiària es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb l’Ajuntament.
7.
El beneficiari no és deutor per resolució de procedència de reintegrament ni està
incurs en situacions amb mesures cautelars o prohibicions. S’incorpora a l’expedient
administratiu el document acreditatiu.
8.
El beneficiari ha presentat la justificació de l’exercici 2020 en temps i forma,
d’acord amb l’ establert al conveni.
Entitat

CIF

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT G58014838

Data de
presentació
Justificació
8/01/2021

Nº Registre

2021000379

I, en tot cas, la justificació ha estat presentada abans de la subscripció d’un nou conveni
amb l’Ajuntament.
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9.
S’acredita la realització de l’activitat així com el compliment de la finalitat en qüestió
i es dona conformitat a la justificació presentada pels beneficiaris donat que han
presentat els comptes justificatius de les despeses ocasionades, aportant les factures
originals o compulsades i la resta de documents de valor probatori equivalent amb
validesa en el tràfic jurídic mercantil i respecte a que ha estat realitzada i presentada dins
del termini establert al conveni.
10.
L’informe tècnic emès en data 23/03/2021, pel tècnic municipal responsable
d’Esports, amb el vistiplau de la Direcció de Serveis d’Acció comunitària, que informa de
manera favorable l’aprovació de la justificació econòmica presentada pel Consell Esportiu
del Baix Llobregat, en data 8/01/2021, amb registre d’entrada 2021000379, corresponent a
la subvenció atorgada a l’any 2020, i l’aprovació de la revocació parcial de la subvenció
atorgada al Consell Esportiu del Baix Llobregat per import de 2.464,28 €.
FONAMENTS DE DRET
1. Les competències que reconeix al municipi l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que
estableixen que per a la gestió dels seus interessos i a l’àmbit de les seves competències,
poden promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
2. L’article 240.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que: “Els ens locals poden
atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic a favor d’entitats públiques o privades i de
particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències locals”.
3. L’article 6.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que
estableix que es troben exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els convenis que celebrin les
entitats del sector públic amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre
que el seu contingut no estigui comprés en el dels contractes regulats en aquesta llei o en
normes administratives especials.
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Article 22.2 del capítol 1 de
procediment de concessió.
5. De conformitat amb el que preveu l’art. 213 i següents del Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, es podrà exercir un control financer en les subvencions d’acord amb
el que preveu l’art. 44 de la LGS.
6. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
7. La instrucció de la intervenció municipal vigent sobre els elements essencials de la
fiscalització prèvia limitada.
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8. L’adopció d’aquesta resolució és competència del Tinent d’alcalde d’Esports, d’acord amb
el Decret de l’Alcaldia número 2019/3675 de data 25 de juny de 2019, de delegació de
competències en els tinents i les tinentes d’alcalde d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
PRIMER.- APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA presentada pel Consell Esportiu
del Baix Llobregat (CIF. G58014838), en data 8/01/2021, amb registre d’entrada
2021000379, corresponent a la subvenció atorgada a l’any 2020 que ascendia amb un
import total de 35.000,00 €, segons es detalla a continuació:
Consignació
pressupostària ex. 2019
30100/34100/48211

Entitat/Organisme
Consell Esportiu del Baix Llobregat

Import
Justificat

Import
Subvenció,
atorgada JGL
1/07/2020

32.608,26 €

35.000,00 €

SEGON.- ACCEPTAR LA RENÚNCIA PARCIAL presentada pel Consell Esportiu del Baix
Llobregat, en data 16/03/2021, amb registre d’entrada 2021008396, a la subvenció
concedida per aquest ajuntament, per import de 2.464,28 €, conforme estableix la clàusula
3, Afectació COVID-19 del conveni subscrit, que determina que “…En cas que no es pogués
realitzar durant aquest any 2020, a causa de l’estat d’alarma i la crisi sanitària d’emergència
provocada pel COVID-19, l’acció esmentada a l’apartat 1 “objecte del conveni”, de forma
total o parcial, o com a conseqüència d’aquesta crisi no siguin viables, per qualsevol motiu
que faci impossible el desenvolupament de les mateixes, l’Entitat haurà de comunicar-ho a
l'ajuntament abans de la finalització de la vigència del conveni.”, que motiva pel fet de què la
situació pandèmica provocada per la COVID-19, ha impedit que les activitats previstes es
poguessin dur a terme amb la seguretat sanitària necessària.
TERCER.- APROVAR LA REVOCACIÓ de la subvenció atorgada al Consell Esportiu del
Baix Llobregat (CIF. G58014838), d’import 2.464,28 €, dintre del marc del conveni subscrit
entre l’Ajuntament i el Consell Esportiu del Baix Llobregat, aprovat per l’acord núm. 29 de la
Junta de Govern Local, en data 1 de juliol del 2020, (EXP. 54/2020/C00157), pel foment de
l’activitat física en edat escolar per a l’any 2020, i APROVAR L’OPERACIÓ COMPTABLE
AD-C_12021000015846, d’import 2.464,28 €, per tal d’alliberar l’ import objecte de la
revocació de la subvenció abans esmentada.
QUART.- APROVAR EL RECONEIXEMENT DE LA DESPESA corresponent al segon
pagament de la subvenció atorgada, en el moment de l’aprovació de la justificació final del
conveni, segons el detall següent:

Consignació
pressupostària

Entitat/Organisme

Import
Subvenció
atorgada,
1/07/2020

30100/34100/48211

CONSELL ESPORTIU
DEL BAIX
LLOBREGAT

35.000,00 €

Import
Subvenció
revocada

Import 50%
inicial
liquidat a
l’aprovació
del conveni
subscrit

Import 2n.
pagament
Subvenció, a
la justificació
conveni
subscrit

2.464,28 €

17.500,00 €

15.035,72 €

“O”
Doc. comptable

12021000015848
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CINQUÈ.- SOL·LICITAR EL PAGAMENT I AUTORITZAR la transferència al CONSELL
ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT (G58014838), d’acord amb l’ establert al punt dispositiu
quart.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat.
SETÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Generals (Intervenció), i al
Servei d’Acció Comunitària (Esports).
Així ho mana i signa el sotasignat i el Secretari general que ho certifica.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit és podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s'hagi d'entendre desestimat per silenci administratiu.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

A Viladecans, a data de la signatura electrònica.

Secretari General
Ajuntament de Viladecans
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
26/03/2021 15:29:49
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