PROPOSTA
D'ACORD

El/La Ponent de la Comissió de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat
Vist l'informe del cap administratiu del Departament de Salut Pública
Proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.
Departament de Salut Pública
Ref.: SP-Exp.030/2016. “PROGAT CORNELLÀ”.
JL/mm

Vist l’escrit presentat per l’entitat Associació Progat Cornellà, de
data 23 de febrer de 2016 amb número de registre general d’entrada 6210
en el qual sol·liciten una subvenció per import de 6.000,00 euros (sis mil
euros) indicant que complirà l’article 38 de les bases d’execució del pressupost
2016.
Vist el projecte que té com a títol “Control de colònies de gats
urbans al municipi de Cornellà de Llobregat” per a l’any 2016.
Atès que per si sol no pot assumir el cost total d’aquestes activitats
que a nivell Municipal es consideren d’interès social i per tant sol·liciten una
subvenció per poder dur a terme les activitats abans esmentades, per ser
exclusivitat directa de l’Associació.
Vist que en el pressupost del present exercici de 2016 s’ha previst
l’atorgament de la subvenció esmentada, amb càrrec a la partida
pressupostària 0557 3111A 4800001 (SUBVENCIÓ “PROGATS CORNELLÀ”).
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament, de la indicada Llei i les Bases d’execució del Pressupost per a
l’exercici 2016.
Vist el Pla Estratègic en matèria de subvencions d’aquest
Ajuntament pel períodes 2016-2019, aprovat per Decret de l’Alcalde número
387/16, de data 5 de febrer de 2016, confeccionat a l’empar del que disposa
l’esmentada Llei 38/2003, de 27 de novembre, i atès que aquesta convocatòria
coincideix plenament amb les línies d’actuació de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat.
Atès que, tal com estableix l’article 38 de les Bases d’Execució del
vigent pressupost, no és necessària la publicitat i concurrència quan les
subvencions tinguin assignació nominativa en el Pressupost, com és el cas.
Atès que correspon a la Junta de Govern Local l’atorgament de
subvencions, segons que disposa l’article 49.3.A) f) de les Bases d’Execució del
vigent pressupost.
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Atès que en conformitat amb que el que disposa l’article 25.2.j) de la
Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Social,
modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, el municipi, pot exercí en tot cas com a
competències pròpies, en els terminis de la legislació de l’Estat i de les
Comunitats Autònomes, ostentant, en tot cas, competències en matèria de
protecció de la salubritat pública.
Vist l’informe emès pel cap administratiu del Departament d’Acció
Social, Salut Pública i Consum, el qual n’informa favorablement.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest
Ajuntament, mitjançant Decret número 2796 de data 15 de juny de 2015, que
va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de
juliol de 2015,
Per tot això, el Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat, proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- Atorgar una subvenció a l’entitat “Progat Cornellà” per
import de 6.000,00.- euros (sis mil euros),
amb càrrec a la partida
pressupostaria 0557 3111A 4800001 (SUBVENCIÓ “PROGAT CORNELLÀ”),
pel seu programa que té com a títol “Control de colònies de gats urbans al
municipi de Cornellà de Llobregat” per a l’any 2016.
Segon.- Assabentar a l’Entitat interessada que haurà d’acceptar per
escrit la subvenció atorgada dins el termini de 10 dies, a partir de la
notificació del present acord. En el supòsit que no manifesti res en contra
durant aquest termini s’entendrà acceptada. Que la present subvenció serà
compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens
públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per a la
mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a
desenvolupar. Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de
qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la
sol·licitud.
Tercer.- Autoritzar i disposar de la despesa de 6.000,00 euros (sis
mil euros), amb càrrec a la partida pressupostària 0557 3111A 4800001
(SUBVENCIÓ “PROGAT CORNELLÀ”) del pressupost de l’exercici de 2016.
Quart.- Aprovar que la forma de pagament de l’esmentada quantitat
es realitzi de manera anticipada, en concepte de bestreta, mitjançant
transferència bancària amb càrrec a la partida assenyalada, no subjecte a
garantia de qualsevol tipus.
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Cinquè.- Assabentar a la indicada Entitat que la justificació l’haurà
de fer dins el termini d’un mes a comptar de la data de realització de l’activitat,
mitjançant la presentació de la documentació que tot seguit s’indica:
1)

Instància de la sol·licitud de la justificació que ha d’incloure
les dades següents (Annex 2):
-

-

Dades personals del representant legal de l’entitat: nom
i cognoms, DNI, domicili, etc.
Dades de l’entitat: NIF, adreça, número del registre
municipal, etc.
Dades de la subvenció: departament gestor, títol de la
convocatòria,
denominació
de
l’activitat,
import
sol·licitat, etc.
Documentació que s’aporta.
Data i signatura.

2)

Memòria de l’activitat subvencionada signada pel/per la
Secretari/ària o legal representant, amb indicació de les
activitats realitzades i dels resultats obtinguts.(Doc. J-1)

3)

Memòria econòmica, signada pel/per la secretari/ària o legal
representant, justificativa del cost de totes les activitats
realitzades.(Doc. J-2)

4) Relació de totes les despeses del projecte o activitat
subvencionada. (Doc.J-3)
5)

Relació de tots els ingressos corresponents al projecte o
activitats subvencionades. (Doc.J-4)

6)

Factures originals degudament complimentades o fotocòpies
compulsades amb justificant de pagament.

En el cas que es presentin fotocòpies compulsades, el Departament
gestor posarà una estampilla en els documents originals on consti
que la factura representativa de la despesa justificada s’ha aplicat a
la justificació de la subvenció atorgada, als efectes del control de
subvencions concurrents.
Les factures i documents equivalents hauran de reunir els requisits
establerts al Reglament pel que es regulen les obligacions de
facturació, aprovat per Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.
7)

Carta de pagament del reintegrament de les quantitats no
aplicades amb els corresponents interessos de demora, si
s’escau.
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8)

Declaració
signada
pel/per
Secretari/ària
o
legal
representant de la publicitat del finançament públic del
projecte/activitat (Doc.J-5).

Com a mínim, l’entitat haurà d’efectuar la publicitat que tot
seguit s’indica, en la que es farà constar el logotip de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i/o la frase “amb el
suport de l’Ajuntament de Cornella de Llobregat”. Mitjans de
divulgació:
- Butlletí de l’entitat de publicació trimestral.
- Díptics informatius específics.
9) Certificació de la realització del programa, signat pel
representant legal. (Doc.J-6).
Sisè.- Donar compte de l’aprovació del present acord a la Comissió
Informativa de Polítiques de Benestar Social, amb objecte de donar
compliment al que disposa l’article 123 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Setè.- 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.
Vuitè.- Notificar el present Acord a la entitat interessada, pel seu
coneixement i efectes.

Novè.- Trametre l’extracte de la present subvenció 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.

INFORME DE FISCALITZACIÓ
Data:____ d ___________ de 20___
El Tinent d'Alcalde de Territori i
Sostenibilitat
Sr. Manuel Ceballos Morillo

Intervingut i conforme
Data
L'INTERVENTOR GENERAL,
Sr. JOAN RAMON SAGALES GUILLAMON

DILIGÈNCIA
L'acord proposat ha estat _______________
pel Ple / per la Junta de Govern Local en
sessió de data ____________________
Cornellà ___ d _______________ de 20___
LA SECRETÀRIA GENERAL
Dono fe i prenc raó. Art. 2 RD 1174/87

Sra. CARMEN ALONSO HIGUERA
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