Atorgament subvenció a la Colla Gegantera anualitat 2019
JGL 2019000013
Vista la sol·licitud de subvenció de la Colla Gegantera de Vilobí d’Onyar, amb número
d’entrada a aquest ajuntament E2019003233 de data 10 de juliol de 2019 on s’exposa
la necessitat d’una subvenció per l’activitat 2019 de la Colla Gegantera del municipi.
Atès que es va pressupostar nominativament la subvenció al pressupost municipal de
l’exercici 2019 d’aquesta Corporació, i vist el pla estratègic de subvencions per
l’anualitat de 2019 aprovat per Decret d’Alcaldia de data 17 de gener de 2019.
Vist el certificat d’intervenció de retenció de crèdit d’existència de crèdit adequat i
suficient.
Valorada positivament la proposta per la regidoria de festes d’aquest Ajuntament,
Fonaments jurídics
1.- Atès que segons els articles 240.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 122.1 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (en endavant, ROAS), els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut
econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de particulars que fan
activitats que complementen o supleixen les competències locals.
2.- Atès que segons els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant, LGS), 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la LGS (en endavant, RLGS), i 125 del ROAS, les subvencions es
poden atorgar en règim de concurrència competitiva, o bé de forma directa.
3.- Atès que segons els articles 22.2.a) i 28 de la LGS, 65 RLGS, i 125.2 del ROAS, les
subvencions es poden atorgar directament quan estiguin previstes singularment en el
pressupost municipal.
4. Pla estratègic de subvencions de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar aprovat Decret d’Alcaldia de
data 17/01/2019.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest ajuntament,
mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 320 de data 8 de juliol de 2019, per unanimitat dels
assistents S’ACORDA:
Primer. Concedir la subvenció econòmica per import de 2.500€ a favor de la Colla
Gegantera de Vilobí d’Onyar, com seguidament es detalla:
Entitat
COLLA
GEGANTERA DE
VILOBÍ D’ONYAR

Concepte
ACTIVITATS
GEGANTS 2019

DELS

Aplicació

Import concedit que
s’haurà de justificar

4.330.48905

2.500€

Segon. Aprovar el model de conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Vilobí i la Colla
gegantera de Vilobí d’Onyar que s’adjunta com annex el present acord.
Tercer:- Subjectar l’atorgament de la concessió d’aquesta subvenció al compliment de
les següents condicions:
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▪
▪

A la formalització i signatura del conveni referit anteriorment
Justificar en el termini màxim de tres mesos l’exercici de l’activitat per la qual
s’atorga la subvenció, mitjançant la presentació del model de justificació
elaborat per la intervenció municipal i aprovat per la corporació.

Quart.- Aprovar i ordenar el pagament del 70% de l’import atorgat en concepte de
bestreta amb càrrec a la partida pressupostària 4.330.48905 del pressupost municipal
vigent i el 30% restant s’abonarà en el moment en què es presenti la documentació
justificativa de la realització de l’activitat objecte del conveni.
Cinquè. Notificar-ho a la Colla Gegantera de Vilobí d’Onyar
Resultat: Aprovat per unanimitat
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