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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària del dia 25 de novembre de 2019, i segons
consta a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

ÀREA FUNCIONAL
Esports
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció 2019 de l'AMPA de l'escola Puiggraciós. Expedient
6659/2019
ANTECEDENTS DE FET
Vist que en data 21 d’octubre de 2019 es va aprovar per junta de govern local l’adjudicació de
les subvencions de l’esport escolar de l’any 2019.
Vist que a l’AMPA de l’escola Puiggraciós se li va adjudicar la quantitat de 6.171,41€.
Vist que el Sr. Ismael Pérez Sierra, en representació de l’AMPA de l’escola Puiggraciós, va
entregar la documentació justificativa a l’Ajuntament de la Garriga en data 7 de novembre de
2019 i número de registre ME/011144-2019.
Vist l’informe de l’Àrea d’Esports de data 13 de novembre de 2019 en què informa que la
documentació justificativa de la subvenció de l’AMPA de l’escola Puiggraciós és correcta i
suficient per justificar l’import que se li va atorgar al centre.
Vista la fiscalització de l’Àrea d’Hisenda.
FONAMENTS JURÍDICS


Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.



Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de subvencions.
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

²1V2C0A4120201E0302FQ1»
Codi de
²1V2C0A4120201E0302FQ1»
verificació
1V2C0A4120201E0302FQ
Procediment 2243 Subvencions atorgades a les entitats en règim de
concurrència competitiva
Expedient núm. 6659/2019
Document 117033/2019



Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de la Garriga, aprovada
definitivament en data 14 d’abril de 2009 i modificada per acord plenari de data 29 de
juny de 2016.



Bases específiques per a la concessió de subvencions a centres educatius (escoles i
instituts) per a la realització o actuacions dins del programa dels jocs escolars de
l’Ajuntament, modificades en els Plens del 30 de març de 2011, el 25 de juny de 2014,
el 28 de setembre de 2016, el 29 de març de 2017 i el 25 de juliol de 2018.

L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, essent l’alcaldessa
l’òrgan competent per a la seva aprovació d’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
No obstant això, 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
ALC/1044/2019 de data 28 de juny 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona en data 9 de juliol de 2019.
Per tot això, d’acord amb els antecedents de fet i de dret exposats, vist el contingut de
l’expedient de referència i en exercici de les competències delegades per l’alcaldia s’adopta el
següent
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció econòmica atorgada a l’AMPA de l’escola
Puiggraciós segons l’adjudicació aprovada per junta de govern local el 21 d’octubre de 2019.
Segon. Aprovar el pagament de la subvenció per import de 6.171,41€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 205 34000 48008 Esport Escolar.
Tercer. Notificar el present acord a l’AMPA de l’escola Puiggraciós.
Quart. Traslladar a l’Àrea d’Hisenda i a l’Àrea d’Esports per al seu coneixement
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,
Vist i plau,
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