La Junta de Govern Local en sessió del dia 23 de desembre de 2020, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

Antecedents:
En data 22 de febrer de 2018 van ser aprovades en el Ple Municipal les “Bases reguladores de
les subvencions per a la pràctica de l’esport federat, les activitats d’inclusió i la pràctica esportiva
extraescolar vinculada als Jocs Esportius Escolars dels menors d’edat rubinencs en el municipi de
Rubí “ i publicada la seva aprovació definitiva al BOP el dia 15 de maig de 2018.
En Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2020, va ser aprovada la convocatòria
relacionada amb aquest procés de subvencions per a la temporada 2019-2020.
Atès que l’extracte de l’esmentada convocatòria va ser publicada en el BOP en data 28 de juliol
de 2020 i amb posterioritat a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Essent el termini de presentació
de sol·licituds des del 1 fins el 22 de setembre de 2020, ambdós inclosos.
Aquesta convocatòria de subvenció s’empara en la Fitxa annex G)1 del Pla Estratègic de
subvencions 2019-2021, aprovada per decret d’Alcaldia de 21 de març de 2019 per a la línia de
subvenció “Ajuts a famílies amb dificultats econòmiques per facilitar que els infants i joves en edat
escolar puguin accedir i mantenir activitat esportiva”.
En data 3 de desembre de 2020 es reuneix l’òrgan assessor col·legiat format per:
• La Sra. Encarna Medel Garcia, coordinadora de l’àrea de politiques socials.
• El Sr. Joan Gallisà Soms, coordinador de l’Àrea de Projecció de la ciutat cultura i esports.
• El Sr. Ismael Aguilera Ballester, Cap del Servei d’Esports.
• També assisteix el regidor d’Esports en qualitat d’observador d’aquesta reunió.
S’aixeca acta de la valoració feta de les sol·licituds presentades i es proposa tramitar els procés
d’atorgament de subvencions amb els resultats obtinguts.
Vist l’informe de l’òrgan instructor unipersonal a l’òrgan assessor col·legiat de data 2 de desembre
de 2020 i l’acta de reunió de l’òrgan assessor col·legiat de data 3 de desembre 2020.

Vista la relació de beneficiaris amb número d’identificació fiscal, import de la subvenció a
concedir, els tercers interessats vinculats a cadascuna de les subvencions concedides i la relació
de les sol·licituds no beneficiàries amb expressió de les causes del desistiment.
Atès que la base 27 de les esmentades Bases estableix que el pagament es realitzarà, en virtut
de la cessió del dret de crèdit efectuada pel beneficiari amb l’acceptació de les presents bases,
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mitjançant transferència bancària als comptes corrents dels clubs esportius i associacions de
pares i mares en què es troben inscrits els beneficiaris de la subvenció i es farà un únic pagament
un cop justificada la totalitat de la subvenció.
Vist l’informe tècnic de data 4 de desembre de 2020 que informa, entre d’altres, de la justificació
presentada per les entitats on s’han realitzat les activitats per part dels sol·licitants durant la
temporada esportiva 2019 – 2020, ja finalitzada, on s’acredita la participació durant la temporada,
l’assistència a almenys un 75 % dels entrenaments previstos de l’activitat desenvolupada i els
imports corresponents als conceptes objecte de subvenció. Informa també de l’acceptació de
l’endós per part de les entitats i associacions de mares i pares dels imports concedits als
beneficiaris vinculats a les seves entitats o associacions.
Conforme estableix la convocatòria, la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a dictar
resolució.
Atès que hi ha consignació pressupostària suficient a la partida 6U040 3410C 48027.
Vista la fiscalització de la Interventora que consta a l’expedient.
Vista la proposta del coordinador de l’Àrea de Projecció de Ciutat, Cultura i Esports i el regidor
delegat d’Obra Pública i Promoció de l’Esport de data 4 de desembre de 2020 i l’informe tècnic de
data 4 de desembre de 2020 que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de Decret de l’Alcaldia núm.
4512/2019, de competències a la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2019,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d’octubre de 2019.

S’ACORDA:

1r.- Resoldre la convocatòria de subvencions per a la pràctica de l’esport federat, les activitats
d’inclusió i la pràctica esportiva extraescolar vinculada als Jocs Esportius Escolars dels menors
d’edat del municipi de Rubí, temporada 2019-2020, conforme el següent:

a.Atorgar als representants dels menors, els números de DNI dels quals consten a la relació
adjunta, annex I, que comença pel DNI núm. X5922664A i finalitza pel DNI núm
46829577J, la respectiva subvenció que s’obté d’acord amb el quadre de valoració, el
percentatge a subvencionar i el tercer interessat vinculat a cada subvenció concedida,
ascendint la suma dels imports concedits a un total de 79.549,52 €.
b.Desestimar les sol·licituds que consten a la relació adjunta, annex II, que comença pel DNI
núm. 46769964Q i finalitza pel DNI núm. X6968955R pels motius que s’indiquen a la
mateixa relació.
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2n.- Tenir per finalitzada la temporada esportiva, vinculada al procés de subvenció de la
convocatòria per a la pràctica de l’esport federat, les activitats d’inclusió i la pràctica esportiva
extraescolar vinculada als Jocs Esportius Escolars dels menors d’edat del municipi de Rubí, 2019
– 2020 i per justificada d’acord amb els documents presentats per les entitats beneficiaries.
3r.- Imputar la despesa total, per import de 79.549,52 €, a l’aplicació pressupostària 6U040 3410C
48027 del pressupost de 2020, aprovar la despesa i, conseqüentment, traslladar aquest acord a
la Comptabilitat i a la Intervenció General, per a la comptabilització en fase definitiva, dels
documents comptables que consten en la relació comptable d’operacions prèvies A/2020/3060.
4t.- Reconèixer l’obligació de pagament de les subvencions atorgades. Aquest reconeixement
queda sotmès a la condició suspensiva de la seva acceptació per part dels beneficiaris, que podrà
tenir lloc de manera expressa o bé tàcita si transcorreguts 10 dies hàbils des de la publicació de
la resolució no hi ha manifestació escrita en sentit contrari.
5è.- D’acord amb el que estableixen les Bases 23 i 25, notificar aquesta resolució mitjançant
publicació a la seu electrònica i comunicar-la a la Base de Dades Nacional de Subvencions. La
notificació inclourà el text íntegre de la resolució. Al marge d’aquesta publicació es trametrà una
circular informativa a totes les entitats relacionades amb els sol·licitants sobre la resolució
adoptada.

L'alcaldessa,

El secretari general

Ana María Martínez Martínez

JOSEP MANUEL COLELL
VOLTAS
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