APORTACIÓ ECONÒMICA A L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA LLUITA CONTRA
EL CÀNCER
JGL 2020000015
Antecedents
1.- En data 09/09/2020, la Sra. Maria Mercè Roura Massaneda, en nom de
l’Associació AECC contra el càncer, presenta instància a aquest ajuntament amb núm.
registre d’entrada E2020004126, sol·licitant el suport i col·laboració econòmica
d’aquest ajuntament per a la campanya de lluita contra el càncer, que està previst dur
a terme a Vilobí d’Onyar en motiu de la Fira de la Llet el proper dia 18 d’octubre, amb
l’objectiu de sensibilitzar a la població i contribuir a la lluita contra el càncer. Tots els
fons recaptats es destinen a la investigació i el tractament del càncer així com
aconseguir ampliar els serveis per acompanyar les persones amb càncer i els seus
familiars i millorar la seva qualitat de vida.
2.- Vista la proposta de l’àrea d’igualtat, sanitat, benestar social i gent gran de
col·laborar econòmicament amb aquesta iniciativa amb una aportació econòmica de
100 €.
3. Vist que l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar ja ha col·laborat amb anterioritat en aquesta
causa.
Fonaments jurídics
Atès el contingut, entre d’altres, dels articles 240.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya; 122 i 125 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, 55 i 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest ajuntament, mitjançant
Decret núm. 320 de data 8 de juliol de 2019, s’acorda:
Primer.- Aprovar una aportació econòmica de 100 € a l’Associació AECC Contra el
càncer, amb NIF G28197564, pels projectes d’investigació i acompanyament als
malalts i familiars de càncer.
Segon.- La subvenció es concedeix amb subjecció a les següents condicions i
compromisos que assumeix l'entitat beneficiària:_ _
A) OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:
La subvenció es destinarà a finançar les activitats i a cobrir les finalitats que es
determinen a l'apartat primer, que ha de desenvolupar l'entitat beneficiària en la seva
totalitat.
B) CARÀCTER FINALISTA I COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS:_
Atès el caràcter finalista de la subvenció, els fons corresponents no poden aplicar-se a
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despeses d'una naturalesa i/o d'una finalitat distinta a la indicada a l'apartat primer.
Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d'altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres ens públics o privats,
si bé, en cap cas l'import dels fons rebuts podran superar el cost de l'activitat
subvencionada.
C) OBLIGACIONS DE L'ENTITAT BENEFICIÀRIA:_
L'entitat beneficiària ha de complir totes les obligacions establertes per l'Ajuntament i
aquelles que, com a beneficiària d'aquesta subvenció li siguin exigibles de conformitat
amb el que disposa la legislació vigent:
- No estar incursa en cap de les prohibicions per a l'obtenció de la condició de
beneficiari que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions -LGS-, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 3/2015, de 30 de
març, de control de l'activitat econòmic – financera dels Partits Polítics, i, en particular,
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i les derivades de la Seguretat
Social.
- Complir els objectius i les línies d'actuació assenyalades a l'apartat a) Objecte de la
subvenció.
- Sotmetre's a les actuacions de comprovació i seguiment de l'activitat i de control
financer que puguin realitzar els corresponents Serveis Municipals.
D) ÒRGAN GESTOR:_
Té la condició d'Òrgan Gestor d'aquesta subvenció l’àrea de serveis socials per la qual
cosa qualsevol tràmit relacionat amb la subvenció que es concedeix –seguiment,
justificació i comprovació- s'ha de realitzar a través de l'esmentat Òrgan Gestor.
E) TERMINI DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ:_
El pagament de la present subvenció es realitzarà de la forma següent en el compte
bancari indicat per l’Associació Catalana de la Lluita contra el Càncer, en el termini
màxim de trenta dies des de la data de concessió de la subvenció
F) REINTEGRAMENT:
S'haurà de reintegrar la subvenció si es donen les circumstàncies previstes al Títol II
(arts. 36 a 43) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS-.
G) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:_
En tot allò no previst a aquesta Resolució, s'aplicarà la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions -LGS-, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions -RLGS-, i al Pla Estratègic de Subvencions i a les Bases d'Execució del
Pressupost, així com la resta de legislació de règim local reguladora de les
subvencions públiques i del procediment administratiu.
H) COMUNICACIONS:_
En la publicitat es farà constar expressament que es realitzen amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i ordenar el pagament amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 5.231.48004 del pressupost municipal vigent.
Quart.- Notificar aquests acords a l’Associació Catalana de la Lluita contra el Càncer i
als serveis de tresoreria municipal.
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Resultat: Aprovat per unanimitat
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