Rebeca Just Cobos (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 31/05/2017
HASH: b98162d5ab6f9d41c02dda1ed9c0fdc7

Na Rebeca Just Cobos, secretària de l’Ajuntament de Cabrils,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 30 de maig de 2017, ha adoptat per
unanimitat l’acord, el qual literalment és com segueix:
“La Junta de Govern Local de l’ Ajuntament de Cabrils, en sessió ordinària de data 16 de maig
de 2017 de 2016, adoptà l’acord d’aprovar l’atorgament de subvencions a associacions i
entitats de l’àmbit d’esports.
L’acord primer de la resolució atorga els imports a les diferents entitats i associacions de la
regidoria, i el punt segon reconeix l’obligació del pagament de les subvencions. Per error, els
imports constaven sense els cèntims corresponents.

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).
Per tot l’ exposat, i a proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern Local adopta els següents
ACORDS
Primer.- Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 16 de maig
de 2017, en el sentit següent:
Allà on diu:
“Primer.- ATORGAR l’import restant de la subvenció atorgada el passat 5 de juliol a les entitats
relacionades, un cop presentades en temps i forma les memòries justificatives de l’activitat
Entitat

TOTAL

2016-E-RC-2284 - JUDO CABRILS

600 €

2016-E-RC-2413 -SECCIÓ CICLISTA

167 €

2016-E-RC-2490 - CE CABRILS

1.896 €

2016-E-RC-2505 -CLUB PATÍ CABRILS

1.233 €

2016-E-RC-2508 - FC VETERANS CABRILS

500 €

2016-E-RC-2511 - CB CABRILS

1.833 €

TOTAL

7.000 €

Segon.- RECONÈIXER l’obligació i ordenar el pagament del 20% restant de la subvenció,
previst a les Bases, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 342.489.16 del pressupost
municipal, de la següent manera:
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Vist el que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les administracions públiques.

Entitat

TOTAL

2016-E-RC-2284 - JUDO CABRILS

600 €

2016-E-RC-2413 -SECCIÓ CICLISTA

167 €

2016-E-RC-2490 - CE CABRILS

1.896 €

2016-E-RC-2505 -CLUB PATÍ CABRILS

1.233 €

2016-E-RC-2508 - FC VETERANS CABRILS

500 €

2016-E-RC-2511 - CB CABRILS

1.833 €

TOTAL

7.000 €

”
Ha de dir:
“Primer.- ATORGAR l’import restant de la subvenció atorgada el passat 5 de juliol a les entitats
relacionades, un cop presentades en temps i forma les memòries justificatives de l’activitat
TOTAL

2016-E-RC-2284 - JUDO CABRILS

600,00 €

2016-E-RC-2413 -SECCIÓ CICLISTA

158,04 €

2016-E-RC-2490 - CE CABRILS

1896,43 €

2016-E-RC-2505 -CLUB PATÍ CABRILS

1232,68 €

2016-E-RC-2508 - FC VETERANS CABRILS

500,00 €

2016-E-RC-2511 - CB CABRILS

1833,21 €

TOTAL

6220,36 €

Segon.- RECONÈIXER l’obligació i ordenar el pagament del 20% restant de la subvenció,
previst a les Bases, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 342.489.16 del pressupost
municipal, de la següent manera:
Entitat

TOTAL

2016-E-RC-2284 - JUDO CABRILS

600,00 €

2016-E-RC-2413 -SECCIÓ CICLISTA

158,04 €

2016-E-RC-2490 - CE CABRILS

1896,43 €

2016-E-RC-2505 -CLUB PATÍ CABRILS

1232,68 €

2016-E-RC-2508 - FC VETERANS CABRILS

500,00 €

2016-E-RC-2511 - CB CABRILS

1833,21 €
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Entitat

TOTAL

6220,36 €

“
Que el resultat de la votació va ser el següent: 4 vots a favor de l’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.

Vist i plau,
L’alcaldessa,
Avelina Morales Serra
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Cabrils, 31 de maig de 2017

