
PROPOSTA D'ACORD JGL
Ref.: 2021/2244/49 - Subvenció 2021-2022 BASES CNC16 TARGETA CORNELLA COMPRA A CASA

« Vist l’acord aprovat per la Junta de Govern Local en data 26 de novembre de 2021 pel
qual s’aproven les bases particulars i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència no competitiva, per la campanya 2021-2022 de promoció del comerç local a través de la
“targeta moneder compra a casa” destinada a les persones físiques residents a Cornellà de Llobregat.

Vist l’article 23.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
estableix que les convocatòries de concessió de subvencions han de contenir necessàriament els
crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció.

Vist que el punt tercer de l’acord abans esmentat s’autoritza la despesa per un import
inicial de 100.000 euros en aplicació a la partida pressupostària 0776 4301A 4800002 de l’exercici
2021.

Vist l’article 58 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vista la transferència de crèdit entre partides aprovada per decret d’alcaldia núm.
5022/2021 en data 9 de novembre de 2021.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut
de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 2497 de
data 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
2 de juliol de 2019, i modificat pel Decret d’Alcaldia 2414 de data 10 de juny de 2021, que va ser
publicada al Butlletí Oficial de la província de data 22 de juny de 2021, el Tinent d’Alcalde
d’Economia i Administració proposa l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Ampliar l’import inicial de 100.000 euros per a la concessió de subvencions en
règim de concurrència no competitiva, per la campanya 2021-2022 de promoció del comerç local a
través de la “targeta moneder compra a casa” destinada a les persones físiques residents a Cornellà de
Llobregat, en 41.000 euros.

Segon.- Autoritzar la despesa de 41.000 euros en aplicació a la partida 0776 4301A
4800002 de l’exercici 2021.

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.

Quart.- Trametre aquest acord al taulell d’anuncis municipal i a la web municipal.

Cinquè.- Publicar aquest acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en
compliment d’allò que disposen els articles 17.3.b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, general de
subvencions, per a la seva publicació en el BOP i al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya en
compliment d’allò que disposa l’article 4 del RAISC.

Sisè.- Comunicar que aquesta resolució produirà efectes el mateix dia de la seva
publicació en el DOGC.  »

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


