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Número i Data:
2022AJUN001854 21/07/2022
Àrea d'atenció a les persones
Serveis socials

DECRET
REF: Expedient número SORD2022000014
Assumpte

Aprovació de les bases per a la regulació de la concessió d’ajuts per a la pràctica de
l’esport i per a la realització d’activitats extraescolars de lleure, lúdiques o creatives durant
el curs 2022-23.
Relació de fets

Primer. L’educador social d’aquest ajuntament ha redactat les bases que han de regir la
convocatòria de concessió d’ajuts per a la pràctica de l’esport i per a la realització
d’activitats extraescolar de lleure, lúdiques o creatives durant el curs 2022-23.
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Segon. L’Ordenança General de Subvencions d’aquest Ajuntament, al seu article 12.2
disposa: “Extraordinàriament quan els beneficiaris de la subvenció es circumscriguin a
l’àmbit territorial municipal, es podrà donar la publicitat de la convocatòria i les bases
mitjançant l’anunci al Tauler o Butlletí d’Informació Municipal, pàgina web municipal o
fins i tot, la notificació personalitzada als interessats que ho hagin sol·licitat prèviament.”
Tercer. Les obligacions econòmiques que per a l’Ajuntament es derivin de l’aprovació
d’aquestes bases es faran efectives amb càrrec a l’aplicació pressupostària que tot seguit
s’indica, corresponent al Pressupost Municipal de l’exercici 2022:
 22-02-34100-4800024 “Prevenció del risc exclusió a l'esport (s-461014)”
Quart. L’article 21.1. F) i S) de la Llei 7/1985 del 2 d’abril, Reguladora de Bases de
Règim Local (LRBRL), en relació a la DA 2a. de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes de Sector Públic, atribueix a l’alcalde/essa la competència per a l’aprovació de
les bases per a l’atorgament de subvencions concedides en règim de concurrència
competitiva (fase “A”) i per a la seva concessió (fase “D”), sempre que aquestes estiguin
previstes en el pressupost i fins els límits de la seva competència, és a dir, quan el seu valor
estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas,
la quantia de sis milions d’euros, incloses aquelles que abastin més d’una anualitat, és a dir
quan tinguin caràcter plurienal i la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses, sempre que el import acumulat de totes les anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada.
Cinquè. La competència per autoritzar i disposar despeses, fins als límits de la
contractació menor, es troba delegada al Regidor d’Economia, en virtut del decret de
l’alcaldia núm. 857 de 28 de juny de 2019.
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Sisè. Per tot això anterior i atenent al principi d’economia administrativa procedeix avocar
les competències delegades i procedir mitjançant un únic acord, a l’aprovació de les bases
de referència anterior i a l’autorització de la despesa, per part de l’alcaldia mitjançant
decret, segons la potestat prevista en l’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
Fonaments de dret

 Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, aprovada
definitivament en data 03 de setembre de 2021.
 L’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la resta
de normativa aplicable.
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de las Hisendes (TRRHL).
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
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 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d' abril, pel que s'aprova el Text Refós de
la Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local (TRRL).
 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de las Entitats Locals (ROF).
 Llei 39/2015, d'l d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPACAP).
 Llei 40/2015, d'1 d 'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Resolució
Primer. Aprovar les bases que regeixen la concessió d’ajuts per a la pràctica de l’esport i
per a la realització d’activitats extraescolars de lleure, lúdiques o creatives durant el curs
2022-23, per necessitats socioeconòmiques, i els seus annexos i models.
Les bases i els seus annexos i models s’adjunten com a annex a aquest expedient, formantne part del mateix a tots els efectes legals.
Segon. Avocar puntualment la competència delegada al Regidor d’Economia, relativa a
l’autorització i disposició de despeses, en virtut del decret d’alcaldia núm. 857, de 28 de
juny de 2019, per a l’adopció de la present resolució segons potestat prevista en l’article
10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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Tercer. Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de
8.000€ (VUIT MIL EUROS) a càrrec de l’aplicació pressupostària “Prevenció del risc
exclusió a l'esport (s-461014)” amb referència 22-02-34100-4800024 del vigent pressupost
municipal.
Quart. Publicar les bases i els annexos al e-Tauler de la corporació i al Portal de
Transparència de l’ajuntament, així com a la web municipal i al BOPB.
Cinquè. Notificar el present decret a l’Educador Social, i comunicar-ho a la Regidora de
Serveis Socials, al Cap d’àrea dels Serveis d’atenció a les persones, a la Cap del servei
d’Esports, al Departament d’Intervenció i al Departament de Comunicació d’aquest
ajuntament.
Sisè. Enviar les dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present
convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 20.8 de la Llei General
de Subvencions, a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Notes d'intervenció:
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Fiscalitzat i conforme

Ho transcric al Llibre de Resolucions,
L’Alcaldessa,
Carola Llauró Sastre

El Secretari General,
Eduard Lluzar López de Briñas

Document signat electrònicament.
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