RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER PARTICIPAR EN
CURSES SOLIDÀRIES DURANT L'ANY 2021
JGL 20210000017
Vistes les bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions per
participar en curses solidàries organitzades per entitats/fundacions solidàries sense
ànim de lucre en la que la forma de participar sigui per equips, aprovades pel Ple de
l’ajuntament en sessió ordinària del dia 28 de maig de 2020 i publicades al BOP núm.
115 del 16 de juny de 2020.
Vista la convocatòria de subvencions per participar en curses solidàries durant l’any
2021 aprovada per la Junta de Govern del dia 30 de juny de 2021 i publicada al BOP
núm. 130 del 8 de juliol de 2021.
Vist que durant el termini per a la presentació de sol·licituds, s’ha presentat una
sol·licitud de l’equip Domingueros per la Onco per participar a la cursa Oncobike 2020.
Vista la proposta de resolució emesa per la Comissió Qualificadora el passat dia 25
d’agost de 2021, en la qual es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.
Atès que en el procediment només s’han tingut en compte les dades i documents
aportats pels interessats, es prescindeix del tràmit d’audiència d’acord amb l’article
24.4 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Atès que l’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions és la Junta de Govern Local d’acord amb la delegació de l’alcaldia
efectuada per Decret 2019DECRE000320 de 8 de juliol de 2019, es proposa a la Junta
de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir a la Fundació Oncolliga Girona una subvenció de 400 € per a la
participació de l’equip Domingueros per la Onco, representat pel senyor Damian
Jimenez Calvo, a la cursa Oncobike 2021.
Segon.- Disposar la despesa total de 400 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
5.231.48003 del pressupost municipal.
Tercer.- Informar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en un termini màxim de quinze dies no es manifesta el contrari aquesta
s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la
seva aplicació.
Quart.- Fer constar als beneficiaris que l’import atorgat es transferirà directament a
l’entitat/fundació solidària organitzadora de la cursa.
Cinquè.- Fer constar als beneficiaris que en el termini de tres mesos de la finalització
de la cursa, cal que presentin la justificació de la subvenció mitjançant la presentació
de la documentació següent:
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- la relació facilitada per l’organització de l’esdeveniment, en què constin els noms dels
components de l’equip i que han de coincidir amb la relació presentada en la
sol·licitud
- justificant del pagament de la totalitat de l’import de la cursa
- fotografia acreditativa en la que consti el logotip oficial de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar en l’equipació de l’equip amb unes dimensions no inferiors a 8 cm x 6 cm
Sisè.- Anul·lar el saldo autoritzat sobrant de la convocatòria de l’aplicació 5.231.48003
del pressupost municipal de l’any 2021 d’import 400 €.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta
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