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Diligència

Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per
Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 26 de novembre de 2021.

«
« Exp.: GAG N-22.1/2021 AMPLIACIÓ FUNDACIÓ ATENCIÓ A PERSONES DEPENDNENTS.
AM/mc

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2021 d’atorgament
d’una subvenció a la Fundació per a l’atenció a persones dependents per import de 700.000 per
a l’execució dels programes “CORNELLÀ CUIDA, FICA’T A L’AIGUA, CASAL D’ESTIU i
TRANSPORT ADAPTAT”, per a l’any 2021.

Vist l’escrit presentat per l’entitat Fundació per a l’atenció a persones dependents
en data 4 d’octubre de 2021, amb número general d’entrada 38712, sol·licitant una ampliació
de la subvenció atorgada per import de 69.994,04 euros per a l’execució del programa
CORNELLÀ CUIDA i CASAL D’ESTIU donat l’increment de la demanda de la població de
Cornellà d’atenció domiciliària/ajudes personals a causa de la situació de pandèmia que ha
comportat l’adaptació de les activitats a les noves circumstàncies i al augment de la demanda de
participació d’infants amb necessitats assistencials d’alta complexitat respectivament.

Vistos els informes emesos pel Cap de l’Àrea de Gestió d’acció Social 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 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 a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar a la Fundació per a l’atenció a persones dependents una
ampliació de 69.994,04 euros per a l’execució del programa CORNELLÀ CUIDA i CASAL



D’ESTIU i la disminució dels imports inicials de la resta de programes, modificant l’import
inicial de 700.000 euros, que passa a ser de 769.994,04 euros, distribuïts de la següent manera:

Nom programa Fica’t a l’aigua Casal Estiu Transporte
Adaptat

Cornellà cuida

Aportació inicial
Ajuntament 60.400 19.360 90.000,00 530.240,00

Augment/
disminució

-10.000    963,00 -20.000,00 99.031,04
(69.994,04+10.000-963+20.000)

Import final 50.400 20.323,00 70.000,00 629.271,04

TOTAL SUBVENCIONAT                                                                          769.994,04

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 69.994,04 euros amb càrrec a la partida
pressupostària  0332 2311A 4800003 del present exercici 2021.

Tercer.- 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.

Quart.- Assabentar a l’entitat interessada que haurà d’acceptar la subvenció
atorgada dins el termini de deu dies, a partir de la notificació del present acord per mitjans
electrònics a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (instància genèrica
telemàtica), d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. En el supòsit que no manifesti res en
contra durant aquest termini s’entendrà acceptada. 

Cinquè.-  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.

Sisé.- Trametre el present acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en
compliment d’allò que disposen els articles 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.

Setè.- Notificar a l’Àrea de Polítiques Socials Igualtat i Salut i a l’entitat
interessada aquest acord pel seu coneixement i efectes.»
 »



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


