
PROPOSTA D'ACORD JGL
Ref.: 2021/2244/49 - Subvenció  - JGL 10/12/2021 2021-2022 BASES CNC16 TARGETA CORNELLA
COMPRA A CASA

«Vist que en data 26 de novembre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar les
bases reguladores 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.

Vista la necessitat d’aprovar la convocatòria corresponent a l’exercici 2022.

Ates que la clàusula tercera de les esmentades bases determina que la concessió de
la subvenció haurà d’anar a càrrec a la partida i per l’import que en cada pressupost municipal
s´aprovin a l´efecte, que s´establirà a l´acord d´aprovació de la convocatòria pública.

Vist que al pressupost del present exercici 2022 s’ha previst consignació suficient i
adequada.

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 la convocatòria pública de subvencions per a l’exercici 2022 en
els termes següents:

Les sol·licituds es realitzaran un cop aprovada la convocatòria i fins el 31 de
desembre de 2022 o fins l’esgotament de la partida si es produís abans d’aquesta data.

Els beneficiaris hauran d’haver efectuat les despeses per la totalitat de l’import de
la targeta com a màxim el 31 de desembre de 2022.

Segon.- Autoritzar la despesa de 220.039,50,- euros amb aplicació a la partida
0900 4301A 4800002 de l’exercici 2022.

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 l’acord de la convocatòria 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.

Cinquè.- Publicar al DOGC l’anunci de la convocatòria mitjançant indicació del
BOP on ha sortit publicada.

Sisè.- Publicar l’anunci d’aquesta convocatòria a la propera edició del Butlletí
Municipal “Cornellà Informa”. »

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


