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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 21 d'octubre 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 l’adjudicació de les subvencions als centres educatius (escoles i instituts) per a la
realització d’activitats o actuacions dins del programa dels jocs escolars de l’Ajuntament de la
Garriga i aprovació de la modificació del punt 13 de la convocatòria corresponent.
ANTECEDENTS DE FET
Vist que l’Àrea d’Esports va crear les bases específiques per a la concessió de subvencions a
centres educatius (escoles i instituts) per a la realització d’activitats o actuacions dins del
programa dels jocs escolars de l’Ajuntament de la Garriga.
Vist que el Ple del 22 de juliol de 2009 va aprovar les 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 i que els Plens del 30 de març de 2011, del 25 de
juny de 2014, del 28 de setembre de 2016, 29 de març de 2017 i 25 de juliol de 2018 varen
modificar les bases esmentades.
Vist que en el Ple del 27 de febrer de 2019 es van aprovar les últimes modificacions de les
anomenades bases per a l’exercici 2019 i següents.
Vist que no es van presentar al·legacions contra l’acord, s’entén aprovat definitivament previ
anunci al BOP.
Vist que l’import destinat a les subvencions per als centres educatius (escoles i instituts) per
l’any 2019 és de 25.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 205 34000 48008, ESP
Esport Escolar, del Pressupost Municipal vigent.
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Vist que les bases es van publicar al BOPB el 19 de març de 2019.
Vist que en data 13 de juny de 2019 es va aprovar per Resolució d’Alcaldia la convocatòria per
la concessió de subvencions de l’esport escolar.
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Vist que el punt 13 d’aquesta convocatòria diu textualment
“les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, amb data 15
d’octubre de 2019”
Vist que per motius de recursos personals l’Àrea d’Esports no va poder concedir les
subvencions fins a dia d’avui, per la qual cosa és impossible complir el termini de justificació
per part dels centre escolars.
En conseqüència és procedent ampliar el termini de justificació de la convocatòria aprovada en
data 13 de juny de 2019 mitjançant resolució d’alcaldia, a com a màxim, data 15 de novembre
de 2019.
Vist que es va donar difusió d’aquesta convocatòria als diferents centres educatius de la Garriga
que tenen la condició de beneficiaris d’acord amb l’establert a la normativa reguladora.
Vist que 5 centres escolars varen sol·licitar la subvenció, que són:
-

Associació Esportiva Escolar Institut Manuel Blancafort, G64870942.

-

AMPA Escola Puiggraciós, G08854655.

-

AMPA Escola Tagamanent, G08954414.

-

Escola Sant Lluís, R0801782D.

-

AFA Escola Giroi, G64870942.

Vistes les sol·licituds i la documentació pertinent presentades pels centres educatius beneficiaris
s’ha reunit la Junta Qualificadora, i que un cop estudiades les diferents sol·licituds ha emès en
data 17 d’octubre de 2019 l’acta de la reunió de la comissió d’atorgament de subvencions en
l’àmbit de l’esport escolar
Vist l’import concedit a cada centre educatiu segons l’acta que consta a l’expedient:
Entitat
AEE Institut Manuel Blancafort
AMPA Escola Puiggraciós
AMPA Escola Tagamanent
Escola Sant Lluís

NIF
G64870942
G08854655
G08954414
R0801782D

Subvenció 2019
8.098,76€
6.171,41€
2.307,02€
2.452,12€
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AFA Giroi

G63616585

5.970,69€

Vist que des de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de la Garriga informa favorablement a
adjudicar les subvencions en el marc de la Normativa General per a la concessió d’aquestes
subvencions, per un import total de 25.000,00€ i proposa la modificació del punt 13 de la
convocatòria per canviar la data de justificació al dia 15 de novembre de 2019.
Vist la fiscalització de l’Area d’intervenció.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així
com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament
per acord del Ple de data 29 de juny de 2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província en
data 6 de juliol de 2016.
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència competitiva és la
forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la
LGS.
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. Modificar el punt 13 de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions
per a centres educatius (escoles o instituts) per a la realització d’activitats o actuacions dins del
programa dels jocs escolars de l’Ajuntament de la Garriga, any 2019 on diu:
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13. Termini de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se , com a màxim, amb data 15
d’octubre de 2019.
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Ha de dir:
13. Termini de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se , com a màxim, amb data 15 de
novembre de 2019.
Segon. Traslladar la present modificació de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
Tercer.- Aprovar l’adjudicació de les subvencions i ajuts municipals de l’Àrea d’Esports, en el
marc de la Normativa General per a la concessió d’aquestes subvencions a les diferents entitats
esportives, segons la relació següent:
Entitat
AEE Institut Manuel Blancafort
AMPA Escola Puiggraciós
AMPA Escola Tagamanent
Escola Sant Lluís
AFA Giroi

NIF
G64870942
G08854655
G08954414
R0801782D
G63616585

Subvenció 2019
8.098,76€
6.171,41€
2.307,02€
2.452,12€
5.970,69€

Quart.- Notificar el present acord als interessats.
Cinquè- Aprovar la despesa per un import total de 25.000€ i imputar-la a l’aplicació
pressupostària 205 34000 48008 Esport Escolar, del pressupost municipal vigent.
Sisè. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Esports i a l’Àrea d’Hisenda.

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,
F_FIRMA_12

F_FIRMA_62
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