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Núm. expedient: 2021/00004892P

Destinatari: SALVADOR  VALLS CUELLO

Direcció:

 

Núm. notificació: AJ/00000004/0002/000066651

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. 2022004105 de data 29 de diciembre de 2022. 

Assumpte: Expedient número ASP346/2022 d’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 2021.

Fets

El Tinent d’alcalde de l’Àmbit d’Igualtat, Esports i Joventut, en data 7 d’abril de 2021, 
mitjançant DE2021001116 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 2021.

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.

S’ha comprovat que l’entitat es troba al corrent d'obligacions amb l’Agència Tributària, 
Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Ajuntament de Gavà.
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Per tot l’exposat aquesta Tinença d’Alcaldia de l’Àmbit de Serveis Centrals, 
Desenvolupament Econòmic Sostenible, Projecció de la Ciutat i Esports, en ús de les 
competències delegades per l’Alcaldia mitjançant decret 2022000620 de data 2 de març de 
2022, publicat al BOPB de 8 de març de 2022.

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 
2021 i acceptar la renúncia parcial a la part no justificada correctament.

Segon.- Revocar la part de la subvenció que no ha estat justificada correctament  i que 
ascendeix a  import de 6.971,90€:

Tercer.- Reconèixer l’obligació i procedir al pagament  de 528,10€ en concepte de la part 
proporcional correctament justificada del 25% en concepte segona part subvencions any 
2021.

LIQUIDACIÓ CONVOCATÒRIA 2021

PROJECTE 
SUBVENCIONAT

IMPORT 
ATORGAT

BESTRETA
75%

abonat
IMPORT 

JUSTIFICAT
IMPORT 
RENÚNCIA IMPORT 

ABONAR 25% 

Promoció esport:  Jocs 
Esportius escolars

30.000,00 € 22.500,00€ 23.028,10€ 6.971,90€ 528,10€

Quart  Anul·lar les autoritzacions i disposicions, que tot seguit es detallen, corresponent a 
les subvencions per al desenvolupament d’activitats i serveis a la ciutat de Gavà 2021 que 
no han estat justificats correctament.

ENTITAT NIF PROJECTE/ACTIVITAT APLICACIO 
PRESSUPOSTARIA

IMPORT 
ALLIBERAR

Consell Esportiu del 
Baix Llobregat

G58014838 Promoció esport:  Jocs 
Esportius escolars

150003410A46709921 6.971,10€

Cinquè.- Publicar a la Base Nacional de Subvencions, els pagaments i els reintegraments 
de les subvencions atorgades.

Sisè.- 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 
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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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