
ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ

1.- ASSUMPTE

EXP:377/2015: ATORGAMENT DE SUBVENCIONS SOL·LICITADES A LA REGIDORIA DE 
COMERÇ

2.- DESCRIPCIÓ/MOTIVACIÓ

En data 17 de febrer de 2015, 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 2 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 30 d’abril.

Que  reunida  la  Comissió  Tècnica  de  Valoració,  com  marca  el  punt  1.  de  l’article  9  de 
l’Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 25 de març de 2010 i 
formada per:

- Sra. Rebeca Just Cobos, Secretaria-Interventora 
- Sra. Avelina Morales Serra, regidora de Turisme
- Josep Carlos Babot, aux. Tècnic de Comerç

Que estudiades les peticions de subvencions rebudes de les entitats que ho podien sol·licitar, 
procedim a valorar i puntuar les sol·licituds per tal de fer el repartiment corresponent i equitatiu 
del fons destinat a aquest concepte inclòs en la partida pressupostària 4315.480.21.

Que les entitats que s’han presentat ens han tramés tota la documentació exigida a les bases 
reguladores de les subvencions.

Que el projecte presentat per l’Associació Nou Comerç Cabrils (2015-E-RC-2238), “Som Com 
tu”, compleix amb els criteris proposats per l’Ajuntament en les bases de la subvenció, en quan 
a coherència, transcendència, comunicació, foment i promoció de l’activitat comercial.

3. CONCLUSIÓ

Com resultat d’aquesta valoració s’informa favorablement per tal de concedir a les diferents 
entitats que ho han sol·licitat la quantitat que a continuació es detalla, 

2015-E-RC-2238 – Associació Nou Comerç Cabrils 2.000 €

Total 2.000 €

Cabrils, 13 de juliol de 2015

Isabel Tamboleo Villalobos Rebeca Just Cobos Josep Carlos Babot
Regidora de Comerç Secretaria – Interventora Aux. tècnic de Comerç
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