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INFORME DEPARTAMENT DE PROCEDIMENTS
ASSUMPTE:
34/2019.

Proposta d’aprovació de subvenció de l’expedient GAG N-

Vist l’escrit presentat per l’entitat Centre d’Esplai Infantil i juvenil Mowgli, en
data 12 d’abril de 2019, amb número general d’entrada 15725, en el qual
sol·liciten una subvenció per a la realització del projecte “Ludoteca els Tubs
2019” per import de 32.000 euros (trenta-dos mil euros).
Vist que en el Pressupost General de l’Ajuntament del present exercici s’ha
previst l’atorgament de la subvenció esmentada, amb càrrec a la partida
pressupostària 0661 3371D 4800003, per import de 32.000 euros.
Atès que l’entitat per si sola no pot assumir el cost total de les activitats del
projecte abans esmentat, que a nivell municipal es considera d’interès social,
per no disposar de recursos econòmics suficients.
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la indicada Llei, en tot allò que no contradigui l’esmentada Llei,
les Bases d’execució del Pressupost del present exercici, en relació a
l’atorgament de subvencions nominatives i el Pla Estratègic en matèria de
subvencions d’aquest Ajuntament pel període 2016-2019.
Vist l’informe emès per la coordinadora de Joventut i Solidaritat.
Atès que correspon a la Junta de Govern Local l’atorgament d’aquesta
subvenció.
Per tot això, les que subscriuen consideren que procedeix:
- Aprovar l’atorgament, a favor de l’entitat Centre Infantil i Juvenil Mowgli, de
la subvenció que tot seguit es detalla:
PROJECTE/ACTIVITAT

DATA/PERÍODE
EXECUCIÓ

APORTACIÓ
MUNICIPAL

PARTIDA

Ludoteca els Tubs 2019

Gener a
desembre 2019

32.000 €

0661 3371D 4800003

- Autoritzar i disposar la despesa de 32.000 euros amb càrrec a la partida
pressupostària 0661 3371D 4800003 del present exercici 2019.
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- Assabentar a l’entitat interessada que haurà d’acceptar per escrit la
subvenció atorgada dins el termini de deu dies, a partir de la notificació del
present acord. En el supòsit que no manifesti res en contra durant aquest
termini s’entendrà acceptada.
- Aprovar que la forma de pagament de l’esmentada quantitat es realitzi de
manera anticipada, en concepte de bestreta, i mitjançant transferència
bancària amb càrrec a la partida assenyalada, no subjecte a garantia de cap
tipus.
- Assabentar a l’indicada entitat la justificació l’haurà de fer dins el termini de
dos mesos, a comptar de la data de finalització de l’execució del
projecte/realització de l’activitat. En cas d’haver executat el projecte amb
anterioritat a la concessió de la subvenció s’haurà de justificar dins del termini
de dos mesos a partir de la data del seu pagament.
- Notificar l’ acord a l’interessat i al departament Joventut pel seu coneixement
i efectes.

Amparo Moragrega Corona
Cap de Procediments

Maria Jesús Olmedo Bulnes
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