Àrea: Cooperació i Solidaritat
Regidora: Isabel Tamboleo

PROPOSTA D’ACORD

Expedient núm. 24/2016: Atorgament de subvencions a associacions i entitats amb activitats de
l’àmbit de Cooperació i Solidaritat
2.- ANTECEDENTS
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.
El període de presentació de sol·licituds per optar als ajuts finalitzà el passat 27 de maig.
Presentades les sol·licituds per les diferents entitats englobades dins l’àrea d’Esports en temps
i forma.
Vist l’informe-proposta elaborat per la Comissió Tècnica de Valoració de l’àmbit de Cooperació i
Solidaritat de data 20 de juny de 2016.
Vist l’existència de consignació en l’aplicació pressupostària 231.480.15 del vigent pressupost
municipal.
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. 466/2011, de data 17 de juny de 2011 (BOP de data 11 de juliol de 2011).
4.- CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, i a proposta de l’alcaldessa, la Junta de Govern Local adopta els següents
ACORDS
Primer.- Inadmetre a tràmit, per no complir amb els requisits per resultar beneficiàries de les
subvencions objecte de convocatòria, les sol·licituds següents:
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1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT




2016-E-RC-2547 – Fundació Privada del Maresme pro persones amb disminució
psíquica
2016-E-RC-1982 – Associació Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i Maresme

Segon.- Notificar aquest acord a les entitats interessades.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord a la regidoria de Cooperació i Solidaritat, per al seu
coneixement.
Cabrils, 1 de juliol de 2016
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