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ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ
1.- ASSUMPTE
Expedient núm. 24/2016: ATORGAMENT DE SUBVENCIONS SOL·LICITADES A LA
REGIDORIA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
2.- DESCRIPCIÓ/MOTIVACIÓ
En data 19 de gener de 2016, 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 29 de gener es publicà al BOP l’anunci de les citades bases, passant a ser
definitiu al no haver-hi al·legacions al mateix.

Pilar Mestres Rey (2 de 4)
Treballadora Social
Data Signatura: 22/06/2016
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El període de presentació de sol·licituds per optar als ajuts finalitzà el passat 27 de
maig.
Es reuneix 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. Gemma Alvarez Martinez, secretària accidental
Sr. Jordi Piera Castellví, interventor accidental
Sra. Isabel Tamboleo Villalobos regidora de Cooperació i Solidaritat
Sra. Pilar Mestres Rey. Treballadora Social.

Es procedeix, en primer lloc, a comprovar si les entitats presentades compleixen els
requisits per ser beneficiàries de les subvencions.
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a)
b)
c)
d)

Tenir seu social o domicili al terme municipal de Cabrils
Estar degudament constituïdes
Estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament
Tenir programats projectes o activitats englobades en els camps anteriors per
realitzar en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any
2016
e) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda local i haver justificat
adientment les subvencions municipals concedides anteriorment
La “Fundació Privada del Maresme pro persones amb disminució psíquica” i
“l’Associació Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i Maresme” van presentar
sengles sol·licituds per participar d’aquesta convocatòria, sense que cap de les dues
entitats compleixin amb els requisits assenyalats a la lletra a) i c) de l’article 6 de les
bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions.
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D’acord amb l’article 6 de les bases particulars, els requisits ha complir són:

Inadmetre a tràmit les sol·licituds d’atorgament de subvencions de l’àrea de cooperació
i solidaritat presentades per Fundació Privada del Maresme Pro Persones amb
Disminució Psíquica i l’Associació Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i
Maresme, per no complir amb els requisits per resultar beneficiàries de les mateixes.
Cabrils, 20 de juny de 2016

Gemma Alvarez Martínez
Secretària accidental

Jordi Piera Castellví
Interventor accidental

Isabel Tamboleo Villalobos.
Regidora Cooperació i Solidaritat

Pilar Mestres Rey
Treballadora Social
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3. CONCLUSIÓ

