
 

Na Rebeca Just Cobos, secretària de l’Ajuntament de Cabrils,

CERTIFICO:

Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 03 d’abril de 2018, ha adoptat per 
unanimitat l’acord, el qual literalment és com segueix:

“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient núm. 368/2017: Atorgament de subvencions a associacions i entitats amb activitats 
de l’àmbit de Comerç.

2.- ANTECEDENTS

En data 7 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local aprovà inicialment les bases particulars  
reguladores de la convocatòria de subvencions per a activitats realitzades per les entitats del  
municipi.

En data 31 de març es publicà al BOP l’anunci de les citades bases, passant a ser definitiu al  
no haver-hi al·legacions al mateix.

El període de presentació de sol·licituds per optar als ajuts finalitzà el passat 19 de juny.

En data 25 de setembre de 2017, es reconeix l’obligació i s’ordena el pagament del 80% de la  
subvenció per un import de 1.600 €.

En data 31 de gener, amb registre d’entrada 2018-E-RC-547, l’entitat ha presentat la justificació  
corresponent, a la qual se li va requerir esmenar.

En data 27 de febrer, l’entitat ha presentat instància amb registre d’entrada 2018-E-RC-1014 on  
exposa la impossibilitat d’esmenar.

Vist l’informe desfavorable emès per l’Interventor de l’Ajuntament, de data 15 de març de 2018.

3.- FONAMENTS DE DRET

Vist  el  que disposa la Llei  38/2003, de 17 de novembre,  General  de subvencions i  el  seu  
reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

D’acord  amb  la  Secció  Segona  del  Capítol  III  de  l’Ordenança  General  de  Subvencions,  
aprovada definitivament en data 21 de maig de 2010 i publicada al BOP núm. 142 (Annex I) de  
15 de juny de 2010 i la seva referència al DOGC núm. 5656, de data 23 de juny de 2010, en la  
qual  s’estableix  el  procediment  de  concessió  de  subvencions  en  règim  de  concurrència  
competitiva.

D’acord  amb  les  Bases  particulars  reguladores  de  la  convocatòria  per  a  la  concessió  de  
subvencions, esdevingudes definitives en data 23 de març de 2015. 

Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern  
Local  per  delegació  efectuada  per  l’alcaldessa  d’aquest  ajuntament,  mitjançant  el  Decret  
d’alcaldia núm. 675/2015, de data 18 de juny de 2015 (BOP de data 30 de juny de 2015).

 



 

4.- CONCLUSIONS

Per tot l’exposat, i a proposta de l’alcaldessa, la Junta de Govern Local adopta els següents

ACORDS

Primer.-  Denegar parcialment la justificació de la subvenció de l’àmbit de Turisme a l’entitat  
“Penya Barcelonista de Cabrils”, a l’ésser la documentació presentada insuficient per justificar  
la realització d’accions en l’àmbit del Turisme.

Segon.- Iniciar els tràmits de reintegrament de la subvenció atorgada, per un import de 550 € 
d’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Tercer.- Donar trasllat de l’acord a l’interessat, al departament de serveis econòmics, tresoreria  
municipal i a la regidoria de Turisme, per al seu coneixement.”

Que el resultat de la votació va ser el següent: 4 vots a favor de la Il·lma. Sra. Avelina Morales 
Serra, el regidor Sr. Oriol Gil Tomàs, el regidor Sr. Manel Pérez García i el regidor Sr. Francesc 
Xavier Badia Campos.

I,  perquè consti,  lliuro el  present certificat  d’ordre i  amb el  vistiplau de la Sra. Alcaldessa - 
Presidenta,  a  reserva del  que resulti  de l’aprovació de l’acta,  d’acord  amb el  que disposa 
l’article 206 del  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de les  corporacions 
locals.

Cabrils, 09 d’abril de 2018 Vist i plau, 
L’alcaldessa,
Avelina Morales Serra
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