
PROPOSTA D'ACORD JGL
Ref.: 2022/2242/39 - Subvenció JN-68/2021 ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D¿ALUMNES ESCOLA ELS
PINS

« Vist el decret núm 2021/5284, de data 20 de desembre de 2021, mitjançant el
qual s’aprova l’atorgament d’una subvenció nominativa a l´entitat Associació de mares i pares
d´alumnes Escola Els Pins per a la realització de l´activitat “Esperit Olímpic 2021”, per un
import de 2.000€.

Atès que en data 23 de desembre de 2021 va ser transferit a l´entitat beneficiaria
l´import de la subvenció atorgada de 2.000 euros.

Vista la instància presentada per l’entitat beneficiària de la subvenció en data 16
de  juny de 2022 on es posa de manifest la renúncia de la subvenció atorgada.

Vist que en data 05 de juliol de 2022 s’ha emès a nom de l’entitat ASSOCIACIÓ
DE MARES I PARES D´ALUMNES ESCOLA ELS PINS autoliquidació núm. 0000000025,
per import de 2.036,17€ dels quals 2.000 euros corresponen a l’import no justificat per l’entitat
i 36,17 euros corresponen als interessos de demora.

Vist que la autoliquidació va ser pagada per l’entitat en data 07 de juliol del 2022.

De conformitat amb el que disposa l’article 91 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, i en concordança amb l’article 32 i 37 d’aquesta Llei, que
regulen el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència dels interessos de demora
corresponents per l’incompliment de les obligacions establertes amb motiu de la concessió de la
subvenció.

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 de 2019, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la
Província el 02 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.- Restar assabentats de la renúncia de l´entitat ASSOCIACIÓ DE MARES
I PARES D´ALUMNES ESCOLA ELS PINS de la subvenció atorgada pel projecte “Esperit
Olímpic 2021” per import de 2.000 euros

Segon.- Donar conformitat a l´autoliquidació núm 0000000025 per import de
2.036,17 euros, dels quals 2.000 euros corresponen a la quantitat no justificada i 36,17 euros als
interessos de demora corresponents.

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 el present acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions,
en compliment d’allò que disposen els arts. 17.3b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, general de
subvencions i al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya en compliment d’allò que
disposa l’article 4 del RAISC. 

Cinqué.- Notificar el present acord a l´Àrea de Polítiques de Família, al
departament de Comptabilitat i a l´entitat interessada pel seu coneixement i efectes.

 »

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