Àrea: Cooperació i Solidaritat

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient núm. 170/2018: Atorgament de subvencions a associacions i entitats amb
activitats de l’àmbit de Cooperació i Solidaritat.
2.- ANTECEDENTS
En data 18 de gener de 2018, 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 18 d’abril 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 9 de maig.
Vist l’informe-proposta elaborat per la Comissió Tècnica de Valoració de l’àmbit de
Cooperació i Solidaritat, de data 4 de juny de 2018.
Vist l’existència de consignació en l’aplicació pressupostària 2312.480.15 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 18 d’abril de 2018.
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. 675/2015, de data 18 de juny de 2015 (BOP de data 30 de
juny de 2015).
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4.- CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, i a proposta de l’alcaldessa, la Junta de Govern Local adopta els
següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR l’import de les subvencions dependents de l’àrea de Cooperació i Solidaritat,
d’acord amb el quadre següent:
ENTITAT
ASSOCIACIÓ PROJECTE NUT
RGE 2106/386

TOTAL

BESTRETA
80%

2.800 €

2.240 €

IMPORT
RESTANT
20%
560 €

Segon.- Autoritzar, disposar la despesa per import de 2.800 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2312.480.15 del vigent pressupost municipal.
Tercer.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament del 80% de les subvencions,
previst a les Bases, de la següent manera:
ENTITAT

BESTRESTA 80%

ASSOCIACIÓ ONCOSALUT DE
CABRILS

2.240 €

Cinquè.- Informar a la entitat beneficiària de la subvenció 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 i a la regidoria de
Cooperació i Solidaritat, per al seu coneixement.
Cabrils, 20 de juny de 2018
L’alcaldessa
Avelina Morales Serra
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Quart.- Notificar aquest acord a la entitat interessada

