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Núm. expedient: 2021/00004892P

Destinatari: SALVADOR  VALLS CUELLO

Direcció:

 

Núm. notificació: AJ/00000004/0002/000024023

Assumpte: Aprovació de la subvenció nominativa en el pressupost al Consell Esportiu del Baix 
Llobregat per a la promoció de l'esport escolar a la ciutat de Gavà, per a l'any 2021 
i el seu conveni regulador.

Procediment: Convenis i acords

Data registre entrada:

Núm. registre entrada:

Es notifica per mitjà de l’actuació administrativa automatitzada (de conformitat amb l’article 
41 i 42 de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic en concordança 
amb l’article 40 de la Llei la 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i l’article 3.2 h) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, per 
el qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional) la resolució núm. 2021001116 de data 7 de abril de 2021. 

Decret  

Expedient número ASP 66/2021, relatiu a l'aprovació de la subvenció nominativa en el 
pressupost al Consell Esportiu del Baix Llobregat per a la promoció de l'esport escolar a la 
ciutat de Gavà, per a l'any 2021 i el seu conveni regulador.

FETS

El Director Tècnic del departament d'Esports de l'Ajuntament de Gavà ha emès informe, el 
qual s’adjunta a l’expedient, mitjançant el qual proposa establir un marc de col·laboració 
entre el Consell Esportiu Baix Llobregat, CEBLLOB, i l’Ajuntament de Gavà, per a la 
promoció de l’Esport Escolar al municipi de Gavà i regular les condicions de la subvenció  de 
30.000,00€ prevista de manera nominativa en el pressupost municipal. 

El pressupost de l'Ajuntament de Gavà per a l'any 2021 contempla l'aplicació pressupostaria 
15000 3410A 467009921-Aportació Consell Esportiu Baix Llobregat (CEBLLOB), per import 
de 30.000€.

L'art. 22.2a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que 
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es podran concedir de forma directa les subvencions que estan previstes nominativament en 
el Pressupost de l'entitat local.

Els articles 47 següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre del regim Jurídic del Sector Públic 
regula els convenis.

Per tot l’exposat aquesta Tinença d’Alcaldia de l’Àmbit d’Igualtat, Esports i Joventut, en ús 
de les competències delegades per l’Alcaldia mitjançant Decret 2020001748, de 24 de juliol, 
publicat al BOPB de 4 d’agost de 2020,
 

Resol

Primer.-  Atorgar una subvenció nominativa en el pressupost, per import de 30.000€ al 
Consell Esportiu del Baix Llobregat, amb NIF G58014838 per a la Promoció de l'Esport 
Escolar a la Ciutat de Gavà-2021, a càrrec de l’aplicació pressupostària 15000 3410A 
467009921-Aportació Consell Esportiu Baix Llobregat i aprovar la minuta del seu conveni 
regulador, el qual s’annexa al present expedient.

D’acord amb el que estableix l’article 19.2 de la Llei General de Subvencions, existeix 
compatibilitat entre la subvenció i altres procedents d’altres Administracions, per a la mateixa 
finalitat. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no 
podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar.

Segon.- Autoritzar i Disposar la despesa de 30.000,00€ al Consell Esportiu del Baix 
Llobregat, amb NIF G58014838, a càrrec de l'aplicació pressupostària 15000 3410A 
467009921.
 
Acordar que aquesta subvenció es farà efectiva de la manera que a continuació es detalla:

 
ENTITAT ACTIVITAT 1R PAGAMANET 

(75%)
2N PAGAMENT 
(25%)

TOTAL

Consell Esportiu del 
Baix Llobregat

Promoció de l'Esport Escolar 
a la Ciutat de Gavà-2021

22.500,00 € 7.500,00 € 30.000,00 €

 
El primer pagament s’efectuarà, a mode de bestreta, a la signatura del conveni regulador.
 
El segon pagament s’abonarà, una vegada la subvenció atorgada hagi estat correctament 
justificada.
 
Tercer. Reconèixer l'obligació d'abonar Consell Esportiu del Baix Llobregat la quantitat de  
22.500€ corresponent a la bestreta del 75% de la subvenció.

Quart.- En aplicació del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 19/20014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, els recordem que les entitats 
privades que percebin durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una 
quantia superior a 100.000 euros o quan almenys el 40% del total dels seus ingressos 
anuals tinguin caràcter d’ajuda o subvenció públics, sempre que assoleixen com a mínim la 
quantitat de 5.000 euros, tenen l'obligació de:

callto:2020001748
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1. Garantir la transparència de la subvenció atorgada mitjançant la seva publicació en la 
seu electrònica o web de l’entitat, d’un manera clara, estructurada i entenedora pels 
interessats.

2. L’obligació de comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de 
direcció o administració de l'entitat a l’efecte de fer-les públiques.

Cinquè.- La concessió d'aquesta subvenció i el seu pagament s'haurà de publicar a la Base 
Nacional de Subvencions, amb expressa menció de l'import, objecte i beneficiari.

Sisè.- Notificar la present resolució a les persones interessades.

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, de 
manera optativa i no simultània, els següents recursos:

a) Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar davant el mateix òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació, en els termes establerts a l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut notificació 
de la resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci i us 
facultarà per interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
contenciós administratiu de la província de Barcelona.

b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de 
reposició. Aquest recurs s’ha d’ interposar en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats del contenciós 
administratiu de la província de Barcelona.

No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu adient
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