CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’ESPORT A ENTITATS
SENSE ÀNIM DE LUCRE PER LA TEMPORADA 2020-2021
JGL 2020000016
1.- Vist que l’Ajuntament, mitjançant acord plenari, es va adherir al Fons Català de
Cooperació per al Desenvolupament (en endavant, Fons) i, en conseqüència, va
acceptar els seus estatuts.
2.- Vist que l’Ajuntament va assumir el compromís de dotar pressupostàriament una
partida per aportació anual a l’esmentat fons, amb destinació al finançament de
projectes prèviament aprovats pels socis en Assemblea General.
3.- Vista la proposta de la Regidoria de Benestar Social en el que proposa fer una
aportació econòmica de 150,00€ al projecte Agenda Llatinoamericana Mundial 2021 Campanya 2020-2021, per donar suport a l’edició de l’Agenda Llatinoamericana
Mundial, una iniciativa que té tres finalitats: ser una eina educativa, esdevenir una
font d’informació i servir com a dietari. S’edita a 14 països i es publica en 5 llengües
diferents (català, castellà, francès, anglès i portuguès.) l’agenda 2021 tindrà com a
lema “EL PUNT DE NO RETORN: L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA, UNA URGÈNCIA SOCIAL ”.
4.- Vist que en l’aplicació pressupostària 1.920.48007 del pressupost municipal vigent
existeix consignació expressa i suficient per a fer front a aquestes despeses.
FONAMENTS JURÍDICS
1.- Atès que segons els 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, i 122.1
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), els ens locals poden atorgar
subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen
les competències locals.
2.- Atès que segons els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions (en endavant, LGS), 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la LGS (en endavant, RLGS), i 125 del ROAS, les
subvencions es poden atorgar en règim de concurrència competitiva, o bé de forma
directa.
3.- Atès que segons l’article 22.2.c de la LGS diu que amb caràcter excepcional,
aquelles altres subvencions en que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic
o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública podran concedir-se de forma directa.
4.-Base 30ª de les d’execució del pressupost 2020
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
ACORDA:
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Primer.- Aprovar una aportació econòmica per import de 150 euros al Fons de Català
de Cooperació pel Desenvolupament pel projecte Agenda Llatinoamericana Mundial
2021 - Campanya 2020-2021.
Segon.- Aprovar i ordenar el pagament de l’anterior despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1.920.48007 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- 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 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, i acreditar-ho mitjançant el pertinent compte justificatiu de la manera
que a continuació es dirà.
Comunicar a l'Ajuntament, l'obtenció d'altres subvencions o ajudes finalistes
que financin aquestes mateixes activitats.
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:
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Té la condició d'Òrgan Gestor d'aquesta subvenció la regidoria d’educació 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 en el Full de Compromís de l’Agenda Llatinoamericana i Mundial
2021, Campanya 2020-2021, 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 2019 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 i les activitats objecte de la subvenció es farà constar expressament
que es realitzen amb la col•laboració de l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Quart:- Traslladar aquests acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
i als serveis de tresoreria municipal.

Resultat: Aprovat per unanimitat
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