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MARIA CACHARRO LÓPEZ, secretària de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

CERTIFICO:

Que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 17 de 
maig de 2021 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

"30.- Atorgament de subvenció directa i conveni regulador amb el Consell 
Esportiu del Baix Llobregat per a la promoció de l'esport escolar durant l'any 
2021 (exp. 1305/21).

En data 15 de gener de 2021, l’entitat Consell Esportiu del Baix Llobregat ha presentat 
una sol·licitud en el registre general d’aquest Ajuntament, mitjançant la qual demana la 
concessió d’una subvenció per import de 80.000 € per a la promoció de l’esport escolar a 
la ciutat durant l’any 2021.

En el pressupost municipal de l’any 2021 es preveu una subvenció directa a favor del 
Consell Esportiu del Baix Llobregat d’import 80.000 € per fer front a la promoció de 
l’esport escolar durant l’any 2021. 

Vista l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest 
Ajuntament, aprovada pel Ple municipal de data 5 de juny de 2013, i la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat per 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Vist l'informe de la cap de Secció d’Esports inclòs a l'expedient 1305/2021.

Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11 
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta 
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:

Primer.-Atorgar subvenció directa al Consell Esportiu del Baix Llobregat, NIF G58014838, 
prevista nominativament en el pressupost municipal de l’any 2021, d’import 80.000 € per 
a la promoció de l’esport escolar durant l’any 2021, amb càrrec a la partida 
pressupostària 21 061 3411 48918, centre de cost 202102.

Segon.- Aprovar el conveni, que consta en l’expedient, que regula les condicions i 
compromisos, així com la definició de l’objecte de la subvenció, amb indicació del 
caràcter singular de la mateixa i les raons que acrediten l’interès públic, el règim jurídic 
aplicable, modalitat de l’ajut i règim de justificació. 

Tercer.- Facultar la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Benestar i Salut per a la signatura dels 
documents necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
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Quart.- Publicar la subvenció concedida en la web de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
disposa l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest 
Ajuntament, i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Cinquè.- Comunicar a l’entitat interessada que està subjecta a les obligacions previstes 
en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern de Catalunya i que, a més del previst respecte a la publicitat activa, per tal 
de poder fer efectiu el pagament de l’import de la subvenció, haurà de comunicar a 
l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o 
administració a fi i efecte que es puguin fer públiques."

I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat amb la reserva 
prevista en l’article 206 del RD 2568/1986.

El Prat de Llobregat

Vist i plau,
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