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Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 409/2019/eSUB

COM A SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta 
corresponent de la Junta de Govern Local a la seva sessió del dia 16 de març de 2021, 
va adoptar per unanimitat l'acord següent: 

14. Esports.
Número: 409/2019/eSUB.
 

APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL I TOTAL DE LES SUBVENCIONS 
DESTINADES A LES PERSONES AFECTADES PER MALALTIES CRÒNIQUES 
DEGENERATIVES, AMB NECESSITATS D'ATENCIÓ ESPECIAL O TERAPÈUTICA, 
EN SITUACIÓ DE PRECARIETAT ECONÒMICA COM A CONSEQÜÈNCIA DEL 
COVID-19, PEL CURS 2019-20
 

Relació de fets

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2019 es va atorgar 
subvencions econòmiques per la realització d’activitats esportives pel curs 2019-20 per a 
persones afectades per malalties cròniques degeneratives, amb necessitats d’atenció 
especial o terapèutica, en situació de precarietat econòmica i practicants d’esports 
individuals.

2. Atès que com a conseqüència del COVID-19 no s’han pogut finalitzar totes les 
activitats esportives del curs 2019-20 i s’ha reduït el cost total de l’activitat, 
conseqüentment, correspon procedir a la reducció de la subvenció concedida per tal 
d’ajustar-la a la despesa realment realitzada. Per tot això es revoca parcial o totalment les 
subvencions, en funció dels rebuts justificatiu presentats per les famílies.

Fonaments de dret

1. Atès allò que disposen els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions.

2. Atès que l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
concretament l’apartat primer c) estableix que “Incompliment de l'obligació de justificació 
o la justificació insuficient, en els termes que estableix l'article 30 d'aquesta Llei, i si 
s'escau, en les normes reguladores de la subvenció.”
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3. En aplicació de la competència delegada a la Junta de Govern Local per decret de 
l’alcaldia de 25 de juny de 2019, publicat al BOPB de data 3 de juliol de 2019.
 

  

PRIMER: REVOCAR PARCIAMENT per justificació insuficient, les subvencions 
econòmiques concedides per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de desembre 
de 2019 per la realització d’activitats esportives pel curs 2019-20 per a persones 
afectades per malalties cròniques degeneratives, amb necessitats d’atenció especial o 
terapèutica, en situació de precarietat econòmica. La revocació es farà segons el quadre 
adjunt: 

Nº 
Exp. DNI:PARE O MARE

IMPORT A REVOCAR PER 
MANCA DE JUSTIFICACIÓ

 IMPORT FINAL  
CONCEDIT

23 52425504V 5,00 € 100,00 €
130 X7806839H 70,62 € 70,62 €
159 45483053R 37,13 € 74,25 €
167 X5266455F 17,50 € 100,00 €
168 X5266455F 30,02 € 60,04 €
170 X5201790H 78,75 € 18,75 €
190 Y6465727G 70,50 € 70,55 €
196 Y0535884K 27,50 € 62,50 €
197 Y0535884K 27,50 € 62,50 €
216 49879081Q 6,25 € 112,50 €
217 49879081Q 106,50 € 45,00 €
220 47643277L 46,00 € 54,00 €
240 Y0927733L 10,00 € 23,70 €
251 X6788401C 27,50 € 62,50 €
252 X6393487Q 48,00 € 132,00 €
253 X6376582Q 13,75 € 123,75 €
254 X6376582Q 67,50 € 112,50 €

TOTAL 690,02 € 1.285,16 €

SEGON: AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 1.285,16 € (MIL DOS CENTS 
VUITANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 33.3410.48100 BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES I 
TERAPÈUTIQUES del pressupost de despeses de l’any 2019. I PROCEDIR al pagament 
de les beques, segons el quadre següent:

Nº DNI:PARE O MARE  IMPORT FINAL  
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Exp. CONCEDIT
23 52425504V 100,00 €

130 X7806839H 70,62 €
159 45483053R 74,25 €
167 X5266455F 100,00 €
168 X5266455F 60,04 €
170 X5201790H 18,75 €
190 Y6465727G 70,55 €
196 Y0535884K 62,50 €
197 Y0535884K 62,50 €
216 49879081Q 112,50 €
217 49879081Q 45,00 €
220 47643277L 54,00 €
240 Y0927733L 23,70 €
251 X6788401C 62,50 €
252 X6393487Q 132,00 €
253 X6376582Q 123,75 €
254 X6376582Q 112,50 €

TOTAL 1.285,16 €

TERCER: REVOCAR TOTALMENT les subvencions econòmiques per manca de 
justificació, per la realització d’activitats esportives pel curs 2019-20 per a persones 
afectades per malalties cròniques degeneratives, amb necessitats d’atenció especial o 
terapèutica, en situació de precarietat econòmica. Les subvencions que han de ser 
totalment revocades es troben al quadre adjunt: 

Nº Exp. DNI:PARE O MARE
IMPORT A REVOCAR PER 
MANCA DE JUSTIFICACIÓ IMPORT FINAL

12 43406660W 94,06 € 0 €
16 46424214W 33,71 € 0 €
17 46424214W 94,04 € 0 €

114 52213753G 90,06 € 0 €
133 X4656449F 112,24 € 0 €
143 52425575L 48,75 € 0 €
162 X6850707L 36,25 € 0 €
166 47638542E 90,00 € 0 €
174 38141454W 114,75 € 0 €
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179 47634249F 33,70 € 0 €
194 36524364L 97,50 € 0 €
195 36524364L 97,50 € 0 €
198 38131590M 97,50 € 0 €
199 52422493L 94,04 € 0 €
207 49879260B 121,50 € 0 €
210 47634665D 35,00 € 0 €
211 47634665D 55,00 € 0 €
213 Y2874594E 50,00 € 0 €
214 Y2874594E 33,70 € 0 €
215 Y2874594E 33,70 € 0 €
218 49879081Q 75,00 € 0 €
233 X3821163N 168,75 € 0 €
269 X5436070C 101,00 € 0 €
270 X5436070C 167,50 € 0 €
271 40998519F 97,50 € 0 €

TOTAL 2.072,75 € 0 €

QUART. PUBLICAR aquesta resolució a la pàgina web municipal.

CINQUÈ. Peu de recurs.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.

Contra la resolució dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.

També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent.
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I per a que consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 
del ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de 
l'Alcaldessa Presidenta, a Vilanova i la Geltrú. 
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Isidre Martí Sardà

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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