Ref.: 2020/2244/33 - Aprovació Liquidació Contracte-Programa amb PROCORNELLA 2018-2019

La Junta de Govern Local
La Junta de Gobierno Local

de data
de fecha

22/01/2021

, va adoptar, entre altres, el
següent acord:
, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Vist el contracte-programa per al finançament de la gestió de les
activitats del Par Esportiu Llobregat incloent La Ludoteca i el Centre Cívic, de
la Fira, del Centre i Viver d’Empreses, de l’Auditori, de l’Equipament Esportiu
de Can Mercader i del Departament de Planificació i Gestió Urbanística per als
exercicis 2018-2019, subscrit entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’
empresa municipal PROCORNELLÀ en data 5 de febrer de 2018, i de la seva
addenda per a l’exercici 2019, subscrita en data 30 de gener de 2019.
Vistos els acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions
de 12 de juliol de 2019 i de 18 de setembre de 2020, en els que s’acceptava la
justificació econòmica presentada per PROCORNELLÀ relativa als exercicis
2018 i 2019, respectivament, a la vista dels informes emesos pel tècnic de
Gestió econòmica de la Intervenció General.
Atès que segons disposa l’article 52 de la Llei 40/2015, d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, el compliment dels convenis donarà lloc a la
seva liquidació amb l’objecte de determinar les obligacions i compromisos de
cada una de les parts.
Atès que el pacte segon del contracte-programa determina que la
vigència del mateix abasta fins el 31 de desembre de 2019.
Atès que tal com s’ha esmentat cal considerar acabada la vigència
del contracte-programa i que aquest s’ha complert d’acord amb els termes del
mateix, així com els seus compromisos financers, cal procedir a la seva
liquidació per compliment, sense que resulti cap saldo de finançament a favor
de cap de les dues parts intervinents.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta
de Govern, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde, mitjançant

Decret 2497/2019 de 20 de juny de 2019 que va ser publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona en data 2 de juliol de 2019.
El sotasignant, Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.Aprovar
la
liquidació
per
compliment
del
contracte-programa per al finançament de la gestió de les activitats del Par
Esportiu Llobregat incloent La Ludoteca i el Centre Cívic, de la Fira, del Centre
i Viver d’Empreses, de l’Auditori, de l’Equipament Esportiu de Can Mercader i
del Departament de Planificació i Gestió Urbanística per als exercicis
2018-2019, subscrit entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’ empresa
municipal PROCORNELLÀ en data 5 de febrer de 2018, i de la seva addenda
per a l’exercici 2019, subscrit en data 30 de gener de 2019, sense que resulti
cap saldo de finançament a favor de cap de les dues parts intervinents.
Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa municipal
PROCORNELLÀ i a la Intervenció General, el seu coneixement i efectes.
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i
permanent a la seu electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que
disposen la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
Quart.Comunicar aquest acord al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat, dins dels tres mesos següents a
aquell, en els termes i els efectes previstos a la Resolució de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017.

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.
En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.

