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Document signat electrònicament (RD 1671/2009), en concordança amb l’article 10 de la Llei 39/2015. 
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Núm. expedient: 2021/00005805R

Destinatari: SALVADOR  VALLS CUELLO

Direcció:

 

Núm. notificació: AJ/00000004/0002/000024116

Assumpte: ASP 65 PAGAMENT 2a PART SUBVENCIO CONSELL ESPORTIU BAIX 
LLOBREGAT (CEBLLOB)

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. 2021001121 de data 8 de abril de 2021. 

Decret Expedient número ASP65/2021, relatiu l’acceptació de la justificació i el pagament de 
la segona part de la subvenció nominativa al Consell Esportiu del Baix Llobregat,per a la 
promoció de l'esport escolar a la ciutat de Gavà, per l'any 2020.

Fets

El Tinent d’alcalde de l’Àmbit d’Igualtat, Esports i Joventut, en data 7 d’octubre de 2020, 
mitjançant DE1671/2019 va atorgar una subvenció nominativa al Consell Esportiu del Baix 
Llobregat, per a la promoció de l'esport escolar a la ciutat de Gavà, per l'any 2020.

L’Entitat Consell Esportiu del Baix Llobregat ha presentat en temps i forma, la justificació de 
la subvenció que li va ser atorgada i presenta renúncia a cobrar l'import que no ha estat 
correctament justificat.

El tècnic corresponent ha valorat la justificació presentada i ha emès informe
justificatiu favorable de la subvenció aprovada.

Es realitzen les comprovacions pertinents per confirmar que la entitat es troba al corrent 
d'obligacions amb Hisenda, Seguretat Social i l'Ajuntament de Gavà

Registre de sortida número: 2021007637 

Data: 08/04/2021
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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. Acceptar la documentació que obra a l'expedient i ha estat lliurada per
l'entitat Consell Esportiu del Baix Llobregat per a justificar la subvenció que han rebut de 
l'Ajuntament de Gavà, per a la promoció de l'esport escolar a la ciutat de Gavà, per l'any 
2020 i la renúncia a cobrar l'import que no ha estat correctament justificat.

Segon. Reconèixer l’obligació d’abonar l'import que a continuació es detalla, en
concepte de la segona part de la subvenció atorgada a Consell Esportiu del Baix Llobregat, 
NIF núm. G58014838:

Import 
atorgat

Bestreta a 
l’entitat 75%

Import 
justificat

Import 
renúncia

Import 
pendent 
cobrar

Aplicació 
pressupostaria

30.000,00€ 22.500,00€ 23.223,65€ 6.776,35€ 723,65€ 15000 3410A 467009920

Tercer.  Alliberar la reserva per import de 6.776,35 euros  corresponent a la renúncia d'una 
part de la subvenció atorgada no justificada.

Quart. Comunicar la present resolució a les persones interessades.

Cinquè. Publicar, a través de la Base Nacional de Subvencions, els pagaments de les 
subvencions atorgades.

La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement i als efectes que
corresponguin 

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 

callto:2020001748
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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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