Col·laboració econòmica a la Fundació Oncolliga per l’Oncotrail 2019
JGL 2019000014
Antecedents
1.- En data 13/03/2019, J.P.P. , en nom de l’equip Vilobí Oncotrail, presenta instància
a aquest ajuntament amb núm. registre d’entrada E2019001159, sol·licitant
col·laboració econòmica a favor de la Fundació Oncolliga Girona per a la participació
de l’equip Vilobí Oncotrail a la cursa solidària oncotrail 2019.
2.- La cursa Oncotrail 2019 es celebrarà els propers dies 5 i 6 d’octubre de 2019, té
un recorregut de 100 km, i els equips per a poder-hi participar han de fer un donatiu a
la Fundació Oncolliga Girona per un import mínim de 1.000 euros. Amb la sol·licitud
adjunten el comprovant de la inscripció de l’equip a la cursa i la previsió dels ingressos
per a poder-hi participar.
3.- Vista la proposta de l’àrea de Sanitat, Benestar Social i Gent Gran, de col·laborar
econòmicament amb aquesta iniciativa amb una aportació econòmica de 400 €.
4.- Vist que la Fundació Oncolliga és una entitat benèfica que dóna assistència als
malalts i als seus familiars, ofereix suport psicosocial a persones amb càncer i els seus
familiars per millorar el seu benestar i qualitat de vida.
Fonaments jurídics
Atès el contingut, entre d’altres, dels 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; 122 i 125 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, 55 i 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS.
En virtut de tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, i en
virtut de les facultats que li han estat atribuïdes, ACORDA:
Primer.- Fer una aportació ecònomica de 400 € a la Fundació Oncolliga Girona per a
la participació de l’equip Vilobí Oncotrail a la Cursa Oncotrail 2019 que tindrà lloc els
propers dies 5 i 6 d’octubre.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6.231.48000.
Resultat: Aprovat per unanimitat
Salitja
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