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Notificació d'acord de la Junta de Govern Local 2018000977

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 13 de juliol de 2018, va adoptar entre d'altres
el següent acord:

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 16 de febrer de 2018, va aprovar les
bases específiques reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva
destinades a entitats de lleure i entitats juvenils. 

Les bases específiques van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 37 de
21 de febrer de 2018.

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 6 d'abril de 2018, va aprovar la
convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a
entitats de lleure i entitats juvenils 2018, així com designar com a òrgan instructor del
procés el regidor delegat de Joventut.

En la mateixa sessió del 6 d'abril, la Junta de Govern va aprovar destinar fins a un
màxim de vint mil euros (20.000,00 €) a atendre les sol·licituds objecte de la
convocatòria esmentada amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2018 150 92500
48000 Transfarències de joventut i lleure del pressupost municipal de 2018.

L'extracte en la BDNS de la convocatòria per a la concessió de subvencions d'entitats
de lleure i entitats juvenils va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 72 de
13 d'abril de 2018.

Durant el període d'exposició pública de la convocatòria, han presentat sol·licitud de
subvenció les següents entitats:

- RE2018032786, Fundació Síndrome de "Down Astrid-21", amb CIF G17349135
- RE2018034980, Associacióp de Naturalistes de Girona, amb CIF G17066184
- RE2018035613, Associació Atenció Serveis i Solidaritat, amb CIF G17413584
- RE2018036040, Associació Juvenil Manualitats i Casal de Sant Narcís La Patuleia,
amb CIF G17341207
- RE2018036045, Associació Khetenipe, amb CIF G55278238
- RE2018036250, Associació La Sorellona, amb CIF G55158927
- RE2018036416, Fundació Esplai Girona Mare de Déu del Mont, amb CIF G17603804
- RE2018036489, Associació Juvenil Batibull, amb CIF G17358839
- RE2018036486, Associació Juvenil Heal, amb CIF55316756
- RE2018028228, Associació Gironina de Sords, amb CIF G17046285

En el punt 9 de les bases s'estableix que hi haurà una comissió qualificadora,
integrada pel regidor delegat de Joventut, el cap de la secció de Joventut i una taula
tècnica on es definirà l'atorgament de les subvencions de les diferents entitats juvenils.

Vist els informes emesos per la comissió qualificadora on s'ha tingut en compte els

Resoldre la convocatòria de subvencions a projectes d'entitats de lleure i entitats
juvenils per a l'any 2018.



criteris d'atorgament de la subvenció tal i com s'estableix en el punt 11 de la
convocatòria, s'ha acordat la seva resolució tal i com es detalla tot seguit, per tot això,

"RESOLDRE la convocatòria de subvencions a projectes d'entitats de lleure i entitats
juvenils per a l'any 2018, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en data 6
d'abril de 2018, d'acord amb les bases específiques aprovades per acord de Junta de
Govern Local de 16 de febrer de 2018 en els termes següents:

Primer. Atorgar a les entitats que es relacionen a l'annex 1 les subvencions que
s'indiquen per un import total de disset mil dos-cents seixanta-dos euros amb trenta-un
cèntim (17.262,31 €) d'acord amb les valoracions tècniques, la puntuació obtinguda i
l'aplicació de la fórmula que es presenten en l'annex 3, que aniran a càrrec de la
partida 2018 520 92500 48000 Transferències joventut (A 220180016269).

D'acord amb el punt 11 de les bases reguladores de la subvenció de projectes
d'entitats de lleure i entitats juvenils per a l'any 2018, l'efectivitat dels ajuts concedits
està condicionada a la presentació, per part de les entitats beneficiàries, de la
manifestació expressa de l'acceptació de la subvenció segons el model d'acceptació
de la subvenció.

El pagament del 75% de les subvencions concedides s'efectuarà previ informe de la
secció de Joventut acreditant la presentació del document d'acceptació. El 25% restant
es farà efectiu un cop presentada la justificació de realització del projecte subvencionat
i d'aplicació de la subvenció concedida.

El termini de justificació dels projectes subvencionats, d'acord amb l'establert en el
punt 15 de la convocatòria és el 31 de gener de 2019.

Segon. No concedir subvenció a les entitats que es relacionen a l'annex 2 en no haver
arribat a la puntuació mínima establerta de 50 punts d'acord amb les valoracions
tècniques que es presenten en el punt 11 de la convocatòria.

Tanmateix, s'encoratja les entitats participants a seguir treballant en el camps
específics de les bases d'aquesta subvenció i s'espera poder col·laborar amb elles en
properes iniciatives. 

Tercer. Notificar aquesta resolució mitjançant la seva publicació en el tauler d'anuncis i
en el web municipals. "

Atesa l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Girona, els seus
organismes autònoms i ens que en depenen, aprovada pel Ple de data 14 de setembre
de 2015 i publicada en el BOP de Girona núm. 237 de 10 de desembre de 2015.

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 (TRLMRLC, arts. 240 i ss).

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones (LGS).

Atès el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).
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El secretari general

José Ignacio Araujo Gómez
Girona, 13 de juliol de 2018


