Signat electrònicament per
Francesc Fernández Ferran DNI 39874371F (SIG)
Date: 2018.10.25 10:45:56 CEST
Signat electrònicament per TCAT P Eduard Rivas Mateo
|47101113B
Date: 2018.10.25 13:44:46 CEST

AJUNTAMENT
D’ESPARREGUERA

Àrea/Unitat

Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS / MFT
Codi verificació

BADB-9EF-D9F-A9CE-CBCC
B3A3D8B0-95EF-4D9F-A9CE-3C42566BC06C

Document

Data

Número sessió

SE18187036

24/10/2018

18

Número operació comptable / Import

/ 2.074,50 €

Descripció document

Concessió subvenció entitat per a activitats de lleure a persones amb discapacitat i/o dep. 2018
Destinataris

G58661869 ASS.PRO-DISMINUITS ARC DE SANT MARTÍ (I)
Expedient / Tràmit

43303-Informe fiscalització (limitada - subvencions), 41169-Subvenció convocatòria concurrencia | 34.18 SSB

FRANCESC
FERNÁNDEZ
D’ESPARREGUERA

FERRAN,

SECRETARI

DE

L’AJUNTAMENT

CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària número 18
celebrada el 24 d’octubre de 2018, ha adoptat l’acord que diu textualment:
Fets
1. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat
i d’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Esparreguera
corresponent a l’exercici 2018, aprovat pel Ple de la Corporació en data 21 fe febrer de
2018, des del servei de SS es vol fomentar projectes/activitats d’interès públic o social
que tinguin per finalitat fomentar l’oferta d’activitats de lleure per al col·lectiu de persones
amb discapacitat i/o dependència d’Esparreguera.
2. La Junta de Govern Local en sessió del 25 d’abril de 2018 va aprovar les bases
reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
destinades a la realització d’activitats en matèria d’educació, esports, diversitat i cicle de
vida, polítiques d’igualtat, serveis socials, cooperació i pau, cultura i festes populars als
carrers i barris per a l’any 2018, les quals han estat publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 7 de maig de 2018.
3. La convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva
del servei SS de l’any 2018, va ser aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 1440/18 de data
11 de juny de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 25
de juny de 2018 iniciant-se el termini per la presentació de sol·licituds que va finalitzar el
dia 24 de juliol de 2018.
4. Totes les sol·licituds s’han presentat dins de termini, tenen per objecte el foment
d’activitats que es consideren d’utilitat pública o interès social vinculades amb la
convocatòria i compleixen amb els requisits establerts a les bases reguladores i a la
normativa aplicable a les subvencions atorgades per les administracions públiques, tal i
com es manifesta a l’informe del servei de data 24 de setembre de 2018.
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5. L’òrgan col·legiat constituït segons resolució núm. 1440/18 de data 11 de juny de 2018 ha
elaborat proposta de concessió de les subvencions i emplaçat al President d’aquesta
comissió avaluadora per tal que l’elevi a l’òrgan competent.
Fonaments de Dret
1.

El marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant
RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant
ROAS) i l’Ordenança reguladora de les bases general de les subvencions de
l’Ajuntament d’Esparreguera fou aprovada definitivament per acord del Ple de data 17
de novembre de 2011 (en endavant l’Ordenança).

2.

La referida ordenança estableix, al seu article 12 que la proposta de concessió de les
subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a
l’article 22.1 LGS i al seu article 17 que serà competent per resoldre les sol·licituds de
subvenció l’òrgan que ho sigui per a la disposició de despeses, sens perjudici de la
delegació a favor de la Junta de Govern Local.

3.

La competència en la matèria és de l’Alcalde, en virtut de les previsions dels articles
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el seu
homòleg 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. No obstant, aquest l’ha delegat en la Junta
de Govern Local, mitjançant resolució núm. 1491, de data 30 de juny de 2015.

ACORDA
Primer: APROVAR l’atorgament de subvencions destinades a la realització d’activitats
Convocatòria i Concessió subvenció pel foment d’activitats dirigides a persones amb
discapacitat i/o dependència per import de 2.074,50 euros (dos mil setanta-quatre euros
amb cinquanta cèntims) a les següents entitats:
Entitat
.....ASSOCIACIÓ ARC DE SANT
MARTÍ

G58661869

Import
concedit
2.074,50

TOTAL

2.074,50

NIF

Activitats
Esplai dirigit a persones amb
discapacitat intel·lectual

Segon: DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de
2.074,50 euros (dos mil setanta-quatre euros amb cinquanta cèntims) amb càrrec a
l’aplicació pressupostaria 310 23126 48011 del pressupost de l’exercici 2018, regularitzant el
saldo resultant de l’autorització de despesa realitzada en l’aprovació de la present
convocatòria.
Tercer: PUBLICAR les subvencions atorgades a través de la plataforma de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
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Quart: NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats interessades i als departaments
d’intervenció i tresoreria als efectes que s’escaiguin.
I perquè consti als efectes escaients, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau de
l´alcalde, a Esparreguera, el dia 25 d’octubre de 2018.
Vist i plau,
L´alcalde,
Eduard Rivas Mateo

El secretari,
Francesc Fernández Ferran
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