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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: 2022/00000921W

Destinatari: SALVADOR  VALLS CUELLO

Direcció:

 

Núm. notificació: AJ/00000004/0002/000066652

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 2022 

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. 2022004107 de data 29 de diciembre de 2022. 

Decret  

Expedient número ASP4/2022, relatiu a l'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 2022.

FETS

El Director Tècnic del departament d'Esports de l'Ajuntament de Gavà ha emès informe, el 
qual s’adjunta a l’expedient, mitjançant el qual proposa establir un marc de col·laboració 
entre el Consell Esportiu Baix Llobregat, CEBLLOB, i l’Ajuntament de Gavà, per a la 
promoció de l’Esport Escolar al municipi de Gavà i regular les condicions de la subvenció de 
30.000,00€ prevista de manera nominativa en el pressupost municipal. 

El pressupost de l'Ajuntament de Gavà per a l'any 2022 contempla l'aplicació pressupostaria 
15000 3410A 467009922-Aportació Consell Esportiu Baix Llobregat (CEBLLOB), per import 
de 30.000€.

L'art. 22.2a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que 
es podran concedir de forma directa les subvencions que estan previstes nominativament en 
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el Pressupost de l'entitat local.

L’expedient incorpora com annex els certificats corresponents conforme l’entitat està al 
corrent de les seves obligacions amb l’Agència Tributària, Tresoreria General de la 
Seguretat Socials i l’Ajuntament de Gavà. 

Per tot l’exposat aquesta Tinença d’alcaldia de l’Àmbit de Serveis Centrals, 
Desenvolupament Econòmic Sostenible, Projecció de la Ciutat i Esport, en ús de les 
competències delegades per l’Alcaldia mitjançant Decret 2022000620 de data 2 de març de 
2022 publicat al BOPB en ta 8 de març de 2022
 
Resol

Primer.-  Atorgar una subvenció nominativa en el pressupost, per import de 30.000€ al 
Consell Esportiu del Baix Llobregat, amb NIF G58014838 per a la Promoció de l'Esport 
Escolar a la Ciutat de Gavà-2022, a càrrec de l’aplicació pressupostària 15000 3410A 
467009922-Aportació Consell Esportiu Baix Llobregat.

D’acord amb el que estableix l’article 19.2 de la Llei General de Subvencions, existeix 
compatibilitat entre la subvenció i altres procedents d’altres Administracions, per a la mateixa 
finalitat. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no 
podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar.

Segon.- Autoritzar i Disposar la despesa la despesa de 30.000,00€ al Consell Esportiu del 
Baix Llobregat, amb NIF G58014838, a càrrec de l'aplicació pressupostària 15000 3410A 
467009922.
 
Acordar que aquesta subvenció es farà efectiva de la manera que a continuació es detalla:

 
ENTITAT ACTIVITAT 1R PAGAMANET 

(75%)
2N PAGAMENT 
(25%)

TOTAL

Consell Esportiu del 
Baix Llobregat

Promoció de l'Esport Escolar a la 
Ciutat de Gavà-2022

22.500,00 € 7.500,00 € 30.000,00 €

 
El primer pagament s’efectuarà, a mode de bestreta, a l’aprovació del present acord.
 
El segon pagament s’abonarà, una vegada la subvenció atorgada hagi estat correctament 
justificada.
 
Tercer.- Reconèixer l'obligació d'abonar Consell Esportiu del Baix Llobregat la quantitat de  
22.500€ corresponent a la bestreta del 75% de la subvenció.

Quart.- El Consell Esportiu del Baix Llobregat, amb NIF G58014838) haurà de justificar el 
100% de l’import de la subvenció atorgada. La data màxima per lliurar la justificació de la 
subvenció serà el 31 de gener de 2023. 

L’entitat haurà de presentar per registre electrònic el compte justificatiu del projecte 
subvencionat, mitjançant la presentació de la documentació següent:
 
a) Una memòria d’actuació justificativa, amb indicació de les activitats realitzades i dels 
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resultats obtinguts i la valoració general de l’activitat.
 
b) Una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, 
l’import, la data d’emissió i la data de pagament.

c) Les factures imputades i comprovant de pagament, que haurà d’haver-se fet efectiu abans 
de la data límit de lliurar la justificació. Les factures hauran de complir les següent 
prescripcions:

- Anar obligatòriament a nom del/ de la beneficiari/ària de la subvenció.
- Estar datada durant l’any 202 ( gener a desembre).
- Fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.
- Reunir els requisits tècnics exigits pel Reial Decret 1619/2012. No s'acceptaran 

rebuts ni tiquets de caixa.
- Les factures amb honoraris professionals hauran de contenir la retenció respecte de 

l'IRPF, així, com la repercussió de l'IVA, si s'escau. S'haurà de presentar model 111 
de l'agència tributària.

- Respecte a les despeses de Personal, les nòmines hauran de reunir els requisits 
establerts a l'Ordre Ministerial 27/12/94. A més, s'haurà de presentar contracte 
laboral, comprovant de pagament del TC1 i model 111 de l'agència tributària.
 

Les factures hauran de ser despeses relacionades amb les següents activitats vinculades al 
projecte:

- Coordinar la lliga local
- Coordinar inscripcions i espais de joc en les competicions comarcals
- Contractar i coordinar l’equip de tutors de joc
- Coordinar-se amb diferents entitats d’esports individuals per organitzar 

competicions
- Informar i facilitar informació a totes les entitats de tot el que és necessari per 

poder participar en els JEE tant locals com comarcals.
- Realitzar el seguiment de les inscripcions i notificacions del programa de 

gestió del Consell Esportiu (PlayOff).
- Atendre a les entitats i Ampa’ s per resoldre dubtes i/o aclariments.

No s'acceptaran despeses relatives a:
 

- Els elements de difusió propis de l’entitat.
- Productes d'alimentació i begudes.
- Festes, sopars i similars.
- Benzina i peatges d'autopistes.
- Impost sobre valor afegit (IVA) quan sigui susceptible de recuperació o compensació.
- Impostos personals sobre la renda (IRPF)
- No es permet imputar al projecte despeses indirectes.

d) Un detall d’altres ingressos que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de 
l’import i la seva procedència.
 
e) S’haurà annexar un exemplar de la documentació i difusió escrita i/o gràfica relativa a 
l’activitat subvencionada, on hi consti que hi col·labora l’Ajuntament de Gavà.
 
En cas d’incompliment d’aquesta obligació de justificar en temps i forma, s’iniciarà 
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l’expedient per tal de revocar o reintegrar, total o parcialment, la subvenció atorgada, amb 
aplicació dels interessos de demora corresponents.

Cinquè.-  La concessió d'aquesta subvenció i el seu pagament s'haurà de publicar a la Base 
Nacional de Subvencions, amb expressa menció de l'import, objecte i beneficiari.

Sisè.- Notificar la present resolució a les persones interessades.

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 
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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