Data de la sessió: 27/05/2020

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N666/2019/000008
Descripció
Modificació de les quantitats màximes a atorgar aprovades en la convocatòria pública
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la
realització d'activitats i projectes durant l'exercici 2020, dels àmbits de Festa Major i
promoció de l’Associacionisme de Mares i Pares d’alumnes.
Relació de fets i fonaments jurídics
La Junta de Govern Local, en sessió que tinguè lloc el 17 de desembre de 2019 va
aprovar la convocatòria pública per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva, per a la realització d'activitats i projectes durant l'exercici
2020.
Les subvencions ajuden a desenvolupar projectes de tipus social, cultural, esportiu o
cívic, entre d'altres, que tenen un component fonamental d’interès públic i que
contribueixen al benestar general de la ciutadania des de múltiples vessants .
En les actuals circumstàncies provocades per la pandèmia del COVID-19 cal preservar
aquest tipus d’actuacions que, en molts casos, adquireixen encara més valor si hi cap.
Per això cal continuar el procediment administratiu a l'empara del punt 4 de la disposició
addicional tercera del Reial Decret 463 que permet la continuació d'aquells procediments
administratius que protegeixen l'interès general o el funcionament bàsic dels serveis.
També en aquest moment som coneixedors de la suspensió o modificació d’algunes de
les activitats subvencionables i d’altra banda de conveniència de conformar un fons
econòmic de contingència per a fer front a noves necessitats socials i econòmiques.
Vist l'informe tècnic emès pel cap de departament de Participació ciutadana, Bon Govern
i Casals
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/05/2020;

D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per
l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 01/07/2019 , sobre delegació
de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

Proposta d'acord
PRIMER.- Continuar amb el procediment administratiu per a la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats i projectes durant
l'exercici 2020.
SEGON.- Modificar les quantitats màximes a atorgar aprovades en la convocatòria
pública per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la
realització d'activitats i projectes durant l'exercici 2020, dels àmbits de Festa Major i
promoció de l’associacionisme de mares i pares d’alumnes segons el següent detall:

Festa Major
Els 11.855,00 € inicials es disminueixen en la seva totalitat
Promoció de l’associacionisme de mares i pares
La quantia màxima a atorgar queda fixada e 23.000,00 €
Per tant la quantitat màxima a atorgar es disminueix en 18.855,00 € i queda fixada en
344.333,00 €
TERCER.- Ordenar la publicació de la modificació de la convocatòria pública al BOP,
mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al tauler d'anuncis de la
Corporació.

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el
referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu: VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents
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