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L’AJUNTAMENT

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local Ordinària del dia 22 de març de
2019, va adoptar el següent acord:
La Junta de Govern Local va acordar, en sessió del 23 de març del 2018,
l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Baix
Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat pel foment de l’activitat física
en edat escolar, amb una vigència prevista pel període 2018-2019.
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En data 11 de gener de 2018 l’entitat ha presentat sol·licitud de modificació
puntual de l’aportació econòmica corresponent a l’any 2019, acompanyada del
programa d’activitats.
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració, pel que
afecta a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament
a l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a
l’efectiva consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el
pressupost municipal en vigor conté la partida nominativa 36.33100.46500 amb
una dotació pressupostària de 25.000,00 euros.
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de la subvenció
corresponent a l’aportació econòmica 2018.
Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports i Equipaments, mitjançant
s’exposa que la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament està interessada en
ampliar la col·laboració amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat per fomentar
la participació dels nens/es i joves associats a les entitats esportives, centres
escolars i AMPAS del municipi al programa esportiu i educatiu (Jocs esportius
escolars).
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i
Ciutadania i la Intervenció Municipal.
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les
Bases d’Execució del pressupost en vigor.
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar la modificació del text del conveni de col·laboració entre el
Consell Esportiu del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat pel
foment de l’activitat física en edat escolar, en el sentit d’incrementar en
10.000,00 euros la subvenció corresponent a l’exercici 2019, establerta
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inicialment en
15.000,00 euros, per poder fer front a les activitats
complementàries de foment de la participació dels nens/es i joves associats a
les entitats esportives, centres escolars i AMPAS del municipi al programa
esportiu i educatiu.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 25.000 euros, a favor del
Consell Esportiu del Baix Llobregat, amb CIF G-58014838, i amb càrrec de la
partida 36.34100.46500 – Conveni amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat del pressupost municipal en vigor, per fer front a les despeses derivades de
l’esmentat conveni.
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TERCER.- Condicionar el reconeixement de les obligacions derivades de
l’esmentat conveni, a la prèvia aprovació per part de la Junta de Govern Local,
dels comptes justificatius corresponents a la despesa executada en 2018.
I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment de l’article
206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
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