Rebeca Just Cobos (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 19/11/2019
HASH: b98162d5ab6f9d41c02dda1ed9c0fdc7

DECRET D’ALCALDIA

1.- Identificació de l’Expedient
Expedient 1361/2019: Atorgament de subvencions a associacions i entitats amb activitats de
l’àmbit de Promoció Econòmica
2.- Antecedents
La Junta de govern Local, en sessió ordinària de data 30 d’octubre , va aprovar, per unanimitat,
els acords següents:

GENERALS
22

ESPECÍFICS
13

TOTAL
35

IMPORT
2.500,00 €

Segon.- Autoritzar, disposar la despesa per import de 33.971,76 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 4315.480.21 del vigent pressupost municipal.
Tercer.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament del percentatge de les subvencions, previst a les
Bases i sol·licitat per a les entitats, de la següent manera:

HOSTALERS DE CABRILS

IMPORT
CONCEDIT
3.500 €

% SOL·LICITAT
80

IMPORT
A PAGAR
2.800,00 €

DECRET

Quart.- Notificar aquest acord a les entitats interessades.
Cinquè.- Informar a les entitats beneficiàries de les subvencions sobre les obligacions de justificació de
la subvenció d’acord amb el què disposa l’article 12 de les bases particulars reguladores de la
convocatòria per a la concessió de subvencions.
Sisè.- Donar trasllat de l’acord al departament de serveis econòmics, tresoreria municipal i a la
regidoria de Promoció Econòmica, per al seu coneixement.”

3.- Fonaments Jurídics
A dia d’avui, és convenient procedir a rectificar l’error material detectat en el segon punt de
l’acord, atès que hi ha una errada en l’import de la despesa a autoritzar i disposar.
Vist l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
administracions públiques, relatiu a la rectificació d’errors materials, que disposa: “ 2. Les
administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
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HOSTALERS DE CABRILS

Número: 2019-1417 Data: 19/11/2019

“Primer.- ATORGAR l’import de les subvencions dependents de l’àrea de Promoció Econòmica,,
d’acord amb el quadre següent:

En virtut de les atribucions que tinc conferides per l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, emeto la següent:

4.- RESOLUCIÓ
PRIMER.- Avocar la competència per a l’adopció del present acord de la Junta de Govern
Local, per raons d’urgència.
SEGON.- Rectificar l’error material detectat en el segon punt de l’acord de data 30 d’octubre de
2019, adoptat per la Junta de Govern Local:
Allà on diu:

“Segon.- Autoritzar, disposar la despesa per import de 3.500,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 4315.480.21 del vigent pressupost municipal.”

Cabrils, 19 de novembre de 2019
L’alcaldessa
Maite Viñals Clemente

La secretària,
Rebeca Just Cobos

DECRET

TERCER.- Notificar la present resolució als interessats.
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Ha de dir:

Número: 2019-1417 Data: 19/11/2019

“Segon.- Autoritzar, disposar la despesa per import de 33.971,76 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 4315.480.21 del vigent pressupost municipal.”

