Dades de l’interessat:
Datos del interesado:

AMPA ESCOLA SANT MIQUEL
C/ Domenech i Muntaner, 1
Cornellà de Llobregat (8940). Barcelona

Ref.: 2019/2243/235 - Subvenció - JGL 29/10/19 2018 CC10-J25EXT AMPA ESCOLA SANT
MIQUEL

La Junta de Govern Local

de data

29/10/2019

, va adoptar, entre altres, el
següent acord:

Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de novembre de 2018, pel
qual s’aprova l’atorgament d’una subvenció extraordinària en règim de concurrència
competitiva a favor de l´entitat AMPA ESCOLA SANT MIQUEL pel projecte “Casal d´Estiu
Escola Sant Miquel” per un import de 2.520 euros.
Vista la documentació presentada per l’entitat corresponent a la justificació de la
subvenció atorgada.
Vista la instància de data 27 de març de 2019 on l’entitat posa de manifest la
renúncia de la subvenció atorgada per import de 2.520,00 euros per la impossibilitat de
presentar la justificació de les despeses
Atès que en data 28 de desembre de 2018, va ser transferit a l´entitat beneficiaria
l´import de la subvenció atorgada de 2.520,00 euros .
Vist que en data 29 de maig de 2019 s’ha emès, a nom de l’entitat AMPA
ESCOLA SANT MIQUEL autoliquidació núm. LQ155-2019-000012, per import de 2.543,31
dels quals 2.520,00 euros corresponen a l’import no justificat per l’entitat i 23,31 euros
corresponen als interessos de demora.
Vist que l’autoliquidació va ser pagada per l’entitat en data 11 de juny del 2019.
De conformitat amb el que disposa l’article 90 i següents del 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, que regula el reintegrament de l’import de la subvenció
més els interessos de demora corresponents en els supòsits d’incompliment de l’obligació de
justificar, i en concordança amb l’article 32 i 37 d’aquesta llei.

Atès el que preveu l’apartat 14 de l’article 38 de les vigents bases d’execució del
pressupos
Vistos els informes emesos per la Coordinadora de Joventut, Solidaritat i
Cooperació, el Cap de Gestió de Cultura, Joventut, Solidaritat i Cooperació, la Regidora
Delegada de Joventut i Acció Ciutadana i per la Cap de Procediments i la Cap de l´Àrea de
Gestió Administrativa General .
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. 2497/2019, de data 20 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la
Província el 2 de juliol de 2019, el Tinent d´Alcalde i Regidor Delegat de l´àrea d´Economia i
Administració proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentats de la renúncia de l´entiat AMPA ESCOLA SANT
MIQUEL de la subvenció atorgada pel projecte “Casal d´Estiu Escola Sant Miquel” i declarar
conclòs el procediment iniciat amb la indicada petició.
Segon.- Donar conformitat a l´autoliquidació núm LQ155-2019-000012 per un
import total de 2.543,31 euros, dels quals 2.520,00 euros corresponen a la quantitat a retornar i
23,31 euros als interessos de demora.
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica
municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya i, notificar el present acord a
la Base de Dades Nacional de Subvencions, d’acord amb d’allò que disposen els articles 17.3b),
18 i 20 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Quart.- Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions l’acord de
concessió de la subvenció, d’acord amb d’allò que disposen els articles 17.3b), 18 i 20 de la
Llei 38/2003, general de subvencions.

Cinquè.- Notificar el present acord a l´Àrea de Joventut i Acció Ciutadana,
Tresoreria, i Comptabilitat i a l’entitat interessada pel seu coneixement i efectes.

Contra aquesta resolució que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de
reposició davant l 'òrgan que l' ha dictada, en el termini d' un mes a comptar des del dia següent a la recepció
d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu- silenci que es produeix pel
transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs contenciós-administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia
en que el referent recurs de reposició s'entengui desestimat.

LA SECRETÀRIA GENERAL
p.d.
Sra. Maria Jesús Olmedo Bulnes
CAP DE L’ÀREA DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA GENERAL
La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.

