CONCESSIÓ SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ A L’ENTITAT ONYAR SOLIDARI PER
LA COMPRA D’ALIMENTS FRESCOS I DE PRIMERA NECESSITAT
JGL 2021000004
Vista la sol·licitud de subvenció de l’Associació Onyar Solidari de Vilobí d’Onyar, amb
número d’entrada a aquest ajuntament E2021000929 de data 17 de febrer de 2021 on
s’exposa la necessitat d’un ajut econòmic per la compra d’aliments frescos i de primera
necessitat.
Atès l’informe social de data 5 de novembre de 2019 emès per la treballadora social
del Consell Comarcal de la Selva, Sra. Rosario Pérez López, i amb número de registre
d’entrada E2019005284 on es fa constar que Onyar Solidari gestiona l’únic banc
d’aliments al municipi de Vilobí d’Onyar, i que els últims anys i fins el 2018, el Consell
Comarcal de la Selva feia aportacions a l’entitat a través de la subvenció que rebia del
programa Salut i Crisis de DIPSALUT, però a partir del 2018 va deixar de donar
subvencions per aquests conceptes, però la necessitat continua existint al municipi.
Atès que està prevista nominativament la subvenció segons l’article 22.2 de la Llei
general de subvencions, al pressupost municipal de l’exercici 2021 en vigor d’aquesta
Corporació.
Vist el certificat d’intervenció d’existència de crèdit adequat i suficient.
Valorada positivament la proposta pel tècnic de serveis socials d’aquest Ajuntament,
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 els articles 22.2.a) i 28 de la LGS, 65 RLGS, i 125.2 del ROAS,
les subvencions es poden atorgar directament quan estiguin previstes singularment en
el pressupost municipal.
La Junta de Govern Local, per delegació expressa de l’Alcaldia, ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció econòmica per import de 5.000 € a favor de
l’Associació Onyar Solidari, com seguidament es detalla:
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Entitat

Concepte

Aplicació

Associació Onyar Compra d’aliments frescos i
Solidari de Vilobí
de primera necessitat

5.231.48002

Import concedit
que s’haurà de
justificar
5.000,00 €

Segon. Aprovar el model de conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Vilobí i
l’Associació Onyar Solidari que s’adjunta com annex el present acord.
Tercer:- Subjectar l’atorgament de la concessió d’aquesta subvenció al compliment de
les següents condicions:
▪
▪

A la formalització i signatura del conveni referit anteriorment
Justificar en el termini màxim de tres mesos de l’exercici de l’activitat per la
qual s’atorga la subvenció, mitjançant la presentació del model de justificació
elaborat per la intervenció municipal i aprovat per la corporació.

Quart.- Aprovar i ordenar el pagament del 75% de l’import atorgat en concepte de
bestreta amb càrrec a la partida pressupostària 5.231.48002 del pressupost municipal
vigent i el 25% restant s’abonarà en el moment en què es presenti la documentació
justificativa de la realització de l’activitat objecte del conveni.
Cinquè. Notificar-ho a la l’Associació Onyar Solidari

Annex – CONVENI
CONVENI REGULADOR DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILOBÍ D’ONYAR I L’ASSOCIACIÓ ONYAR SOLIDARI
A Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica
REUNITS
D'una part, la Sra. Cristina Mundet i Benito Alcaldessa de l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar, que
intervé en nom i representació de l'esmentat Ajuntament, d'acord amb allò disposat a l'article 21
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i a l'article 24 del RD
781/1986, de 18 d'abril, del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim
Local.
D'altra part, Lluís Molins i Sala, en qualitat de President de l’Associació Onyar Solidari, amb CIF
G55131502 i seu a Vilobí d’Onyar.

Actuant en virtut de les competències que cadascun ostenta, i legitimats per a la firma del
present conveni
EXPOSEN
El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot
promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en l'art. 25 LRBRL, en la seva
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local, té la competència per a estudiar i detectar les necessitats socials en el
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seu territori, i ha de complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics (art. 31 de la Llei
12/2007, de Serveis Socials).
L’Associació Onyar Solidari, és una entitat sense ànim de lucre, que té per objecte donar suport
als serveis socials bàsics i en concret la distribució d’aliments frescos a les persones
necessitades del poble de Vilobí d’Onyar.
La situació de crisi econòmica repercuteix directament al municipi motivada per l’increment
constant de l’atur, entre d’altres aspectes, fent-se palès a les Àrees Bàsiques de Serveis
Socials (ABSS) on és produeix alhora, un increment considerable de les demandes
econòmiques, per fer front a la cobertura de les necessitats bàsiques de subsistència de les
famílies.
Que ambdues parts desitgen enfortir els lligams de cooperació per fer més eficaç les accions
d’ajuda i promoció social de les persones i famílies de Vilobí d’Onyar que es trobin en risc o
situació de pobresa o exclusió social.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, entén per aquestes tota
disposició dinerària realitzada per les entitats que integren l'Administració Local a favor de
persones públiques o provades i que compleixi els següents requisits: que el lliurament es
realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris, que el lliurament estigui subjecte al
compliment d'un determinat objectiu, la realització d'una activitat, havent el beneficiari de
complir les obligacions materials i formals que s'haguessin establert i que la conducta o situació
finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o de promoció d'una
finalitat pública.
El pressupost municipal de l'exercici 2021 preveu nominativament una subvenció de 5.000,00
euros, a favor de l’Associació Onyar Solidari amb la finalitat de proporcionar aliments frescos a
famílies que ho necessitin del municipi.
Segons estableix l'art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, els
convenis seran l'instrument habitual per canalitzar les subvencions previstes nominativament
en els pressupostos de les corporacions locals.
Per la qual cosa, i en virtut de tot això, els intervinents, en la representació que ostenten, tenen
i es reconeixen capacitat per obligar-se, i per tant, per formalitzar el següent Conveni de
col·laboració i acorden el següent,

CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE
És objecte del present conveni regular la col·laboració entre l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar i
l’Associació Onyar Solidari, per a proporcionar aliments frescos i productes d’higiene a famílies
que ho necessitin del municipi, per tal d’ajudar a cobrir necessitats puntuals i molt concretes
d’alimentació i higiene tot fomentant un consum responsable, saludable i econòmicament
sostenible.
SEGONA.- ACTUACIONS QUE CORRESPONEN A L' AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
-

Tramitar, prèvia valoració i proposta tècnica, l’ajut d’aliments per situacions de
necessitat detectades i derivar-les a l’Associació Onyar Solidari
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-

Aportar anualment una quantitat econòmica, destinada a l’adquisició d’aliments per part
de l’Associació Onyar Solidari en l’àmbit del present conveni. L’aportació per l’exercici
2021 es fixa en la quantitat de 5.000,00 € i es farà efectiva a la signatura del conveni.

-

No obstant l’anterior, l’aportació municipal es fixarà en l’acta de pròrroga anual del
conveni i es podrà modificar, en qualsevol moment, quan es produeixi un descens o
increment de la demanda i sempre que estigui degudament justificada la necessitat

-

Cedir a l’Associació el local situat al carrer Girona nº 7 per prestar el servei
d’emmagatzematge i distribució dels aliments.

-

Cedir la furgoneta de la Brigada municipal pel transport dels aliments fins el magatzem i
col·laborar la brigada municipal en les tasques de logística de la recollida i
emmagatzematge dels aliments

TERCERA.- ACTUACIONS QUE CORRESPONEN A L'ENTITAT BENEFICIÀRIA.
L'entitat ASSOCIACIÓ ONYAR SOLIDARI es compromet a:
-

Vetllar pel compliment d’allò acordat en aquest Conveni.

-

Donar resposta a les necessitats d’alimentació detectades a través dels Serveis Socials
municipals i que s’han derivat a l’Associació. En els casos que acudeixi una persona
directament a l’Associació, se l’acollirà per tal d’escoltar la seva demanada, s’informarà
i derivarà als serveis socials municipals, amb la informació corresponent perquè
aquests puguin establir el pla de treball o intervenció que considerin adient.

-

Fer el seguiment tècnic de les situacions de necessitat detectades directament, en
coordinació amb el Serveis Socials Municipals.

-

Aportar els elements materials i personals necessaris per al desenvolupament de les
tasques objecte del present conveni de col·laboració.

-

Dirigir i controlar directament el treball de l’equip propi (contractat i/o voluntari) assignat
al desenvolupament del conveni, així com exercir els drets i obligacions sociolaborals
que, en el seu cas i com a empleador/a, li corresponguessin respecte d’aquest equip.

-

Facilitar a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar tota la informació que requereixi de les
activitats ordinàries de l’entitat.

-

Facilitar les justificacions de les aportacions econòmiques de conformitat amb el control
financer establert per l’Ajuntament.

-

Destinar els fons aportats per l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar a la finalitat contemplada

-

Informar immediatament l’Ajuntament de qualsevol modificació que pugui afectar o
retardar l’execució de l’acció, de la qual el beneficiari tingui coneixement.

-

Comunicar a l’ajuntament de Vilobí d’Onyar la concessió de subvencions de qualsevol
ens públic o privat per la mateixa finalitat.

-

Informarà immediatament a l’Ajuntament de qualsevol variació de la seva situació
jurídica, financera, tècnica organitzativa o de la propietat i de qualsevol canvi de nom,
direcció o representant legal.

-

El beneficiari/ària situarà en un lloc visible el logotip de l’Ajuntament en cartells,
publicitat, etc.
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-

Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran
de conservar per un període no inferior a 4 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.

-

Els beneficiaris quedaran, en tot cas, subjectes a les obligacions imposades per l’article
14 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

QUARTA.- JUSTIFICACIÓ.
Per tal de percebre les subvencions concedides, és necessari haver realitzat les activitats
subvencionades i presentar a l’Ajuntament la documentació següent:
Una instància, subscrita pel president de l’entitat o pel peticionari particular, adreçada a
l’alcaldessa de l’Ajuntament, en què sol·liciti el pagament de la subvenció i on indiqui el número
de compte corrent al qual s’ha de fer la transferència i la presentació degudament omplerta de
del model de justificació facilitat per la intervenció i aprovat per la Corporació.
CINQUENA.- FINANÇAMENT I PAGAMENT
Les subvencions concedides per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per col·laborar en les despeses
necessàries es materialitzaran d'acord amb la següent proposta:
_- Exercici 2021
• Aplicació pressupostària 5.231.48002
• Quantia màxima: 5.000,00 euros
El pagament de la subvenció s’efectuarà dins dels 2 mesos següents a la presentació correcta
de la documentació que s’especifica a l’article anterior.
Es realitzarà un pagament anticipat del 75% que suposaran entregues de fons amb caràcter
previ a la justificació, com a finançament necessari per poder portar a terme les actuacions
inherents a la subvenció.
La subvenció a què es refereix aquest Conveni queda subjecta a allò establert a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
SISENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ
El present conveni s’extingirà per les causes legalment establertes i, en especial, per
l’incompliment per part de l’Associació Onyar Solidari, de qualsevol dels compromisos que
s’estableixen als diferents acords d’aquest conveni.
Tanmateix s’extingirà per a qualsevol de les següents causes:
•
•
•
•
•

Per mutu acord de les parts signatàries, amb un preavís de tres mesos d’antel·lació.
Per la finalització del termini establert de duració o de la pròrroga.
Per incompliment d’algunes de les obligacions concretes per ambdues parts.
Per impossibilitat sobrevinguda de realitzar l’objecte del conveni.
Per denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antel·lació, sense
perjudici de finalitzar els encàrrecs iniciats.
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L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà
a l’altra part a exigir el compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva resolució.
SETENA.- PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT.
Les dades necessàries per prestar els serveis descrits anteriorment, per part d'Onyar Solidari,
seran proporcionades pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar.
Cada part tractarà les dades personals que obtingui de l’altra part com a Responsable del
Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades
(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016). La
finalitat del tractament serà gestionar el present conveni i portar a terme les actuacions que
se’n deriven. La legitimació del tractament té el seu fonament en les relacions jurídiques
formalitzades en el present document (art. 6.1.b). Per a l’exercici dels drets reconeguts al
Reglament General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, portabilitat,
supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) cada part es podrà adreçar a l’altra
a les referències i adreces que figuren a l’encapçalament d’aquest conveni.
VUITENA.- NATURALESA
Les possibles qüestions litigioses o controvèrsies a què pugui donar lloc l'aplicació,
interpretació, modificació i efectes i resolució del present conveni, seran resoltes, de
conformitat amb allò disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciós Administrativa.
I com a mostra de la conformitat, les parts subscriuen el present conveni i a un sol efecte, al
lloc i la data indicats en l'encapçalament.

Resultat: Aprovat per unanimitat
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