
 

Número d'expedient N663/2022/000038

 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 20/09/2022, i sense

perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord: 
 

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
 

Atès que el Consell Esportiu del Baix Llobregat, ha presentat en data 6 de maig de 2022 una sol.licitud per l'aportació

econòmica destinada al desenvolupament dels jocs esportius escolars a Sant Boi de Llobregat per l'any 2022, amb el

número  de registre 2022017101;

 

Vist l'informe tècnic emès en data 6 de maig de 2022, que informa favorablement  l'atorgament d'una aportació

econòmica destinada al desenvolupament dels Jocs Esportius Escolars a Sant Boi de Llobregat  al Consell Esportiu

del Baix Llobregat per l'any 2022;

 

D'acord amb l'article 86 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions

Públiques.

 

Atès que el Pla estratégic de subvencions 2016-2019 de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat està vigent.
 

Vista la revisió de la Intervenció en data 13/09/2022en els termes establerts en la Instrucció de Control Intern vigent.

D'acord amb els articles 22.2.a i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableixen

que es podran concedir subvencions de forma directa quan estiguin previstes nominativament als pressupostos de

les entitats locals, i que el conveni serà l'instrument habitual per a canalitzar-les.
 

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de

Ple, que tingué lloc el dia  01/07/2019 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de

l'Ajuntament,
 
 
ACORD
 

PRIMER: Aprovar l'aportació econòmica al Consell Esportiu del Baix Llobregat, per import  trenta-vuit mil euros

(38.000,00 euros), destinada al desenvolupament dels Jocs Esportius Escolars a Sant Boi de Llobregat per a l'any

2022;

 

SEGON: Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Consell Esportiu del Baix Llobregat, on

es regulen les condicions i compromisos aplicables, per dur a terme l'esmentada aportació econòmica.

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT
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TERCER: Aprovar l'autorització de la despesa i la posterior disposició de la quantitat de trenta-vuit mil euros

(38.000,00 euros), en concepte d'aportació econòmica a l'entitat Consell Esportiu del Baix Llobregat, amb CIF G-

58014838.

 

QUART: Reconèixer l'obligació i procedir a efectuar el primer pagament, d'acord amb el conveni regulador, per import

de dinou mil euros (19.000,00 euros) a la signatura del conveni. La resta del pagament dinou mil euros (19.000,00

euros) es durà a terme dintre del termini i condicions establertes en l'esmentat conveni.

 

CINQUÈ: Facultar per a la seva signatura la regidora de l'àmbit d'Esports, M. Antònia Barragan Prieto.

 

SISÈ:.- Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona mitjançant la Base de dades Nacional de

Subvencions.

 

SETÈ:: Comunicar aquest acord al Consell Esportiu del Baix Llobregat.
 

L'import esmentat 38000 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació pressupostària

079 34100 46500, Aportació Consell Esportiu Baix Llobregat
 

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot 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 es pot 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 des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi

d'entendre desestimat de forma presumpta.

Així mateix, s'hi pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos

administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la

recepció d'aquesta notificació.

Així mateix, s'hi pot interposar qualsevol altre si es considera oportú.
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