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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:

"32.- Liquidació de subvenció concedida al Consell Esportiu del Baix Llobregat 
per a la promoció de l'esport escolar durant l'any 2020 (exp. 3079/20).

Per Decret d’Alcaldia 2063/2020 de data 30-04-2020 es va aprovar la subvenció 
nominativa i el conveni regulador amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat, G58014838 
per a la promoció de l’esport escolar durant l’any 2020, per import de 92.000 € amb 
càrrec a la partida pressupostària 2020 061 3411 48918, exp. 3079/2020.

Vist l’informe de la cap de secció d’Esports inclòs a l’expedient 3079/2020, a causa de la 
pandèmia de la covid-19, no s’han pogut dur a terme totes les activitats previstes al 
conveni i l’entitat ha justificat la quantitat de 60.640 €.

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.- Donar de baixa la quantitat sobrant de la subvenció atorgada per Decret 
d’Alcaldia 2063/2020 de data 30-04-2020 al Consell Consell Esportiu del Baix Llobregat, 
G58014838 per a la promoció de l’esport escolar durant l’any 2020, d’import 92.000 € 
amb càrrec a la partida pressupostària 2020 061 3411 48918, exp. 3079/2020 (31.360 
€) i deixar-la establerta en 60.640 €.

Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Esportiu del Baix Llobregat i al departament 
de comptabilitat. "

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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