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Proposta d'acord a la Junta de Govern Local
Fonament
L'Ajuntament de Girona té l'objectiu de regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui
l'Ajuntament de Girona, a través de l'Àrea de Promoció Econòmica, destinades a
finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector d'hostaleria i
restauració que tinguin com a objectiu el foment del sector, la dinamització i
l'enfortiment de l'activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de
qualitat, basada en cuina tradicional i d'avantguarda, de la ciutat de Girona.
En data 24 de febrer de 2017, es va aprovar per Junta de Govern Local les Bases
Reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
per finançar activitats realitzades per les Associacions d'hostaleria i restauració de
Girona per l'any 2017. Sotmeses a informació pública per un termini de 20 dies hàbils,
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província núm. 44, de data 3 de març de
2017 i al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Girona, amb un període d'exposició del dia
28 de febrer de 2017 al dia 27 de març de 2017, ambdós inclosos, i no havent-se
presentat cap al·legació durant aquest termini d'exposició, es consideren aprovades
definitivament.
En data 29 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona
aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per finançar activitats realitzades per a les Associacions d'hostaleria i
restauració de Girona per l'any 2019.
Vistes les sol·licituds presentades per les Associacions d'hostaleria i restauració
següents:
a) Associació per a la Promoció de la Gastronomia de Girona, amb CIF G55096846 i
registre d'entrada 2019072603.
b) Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, amb CIF G17258872 i
registre d'entrada 2019071778.
c) Fecasarm, amb CIF G64149891 i registre d'entrada 2019072239.
D'acord amb els criteris de valoració establerts al punt 9 de la pròpia convocatòria.
L'Àrea de Promoció Econòmica, com a òrgan instructor de les subvencions, a la vista
de la sol·licitud presentada i de la informació que es disposa es desprèn que compleix
tots els requisits necessaris per accedir a concessió de les subvencions, destinades a
finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l'àmbit d'hostaleria i
restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i
l'enfortiment de l'activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de
qualitat, basada en cuina tradicional i d'avantguarda, de la ciutat de Girona.
Vist l'informe de la Comissió Qualificadora de data 1 d'octubre de 2019, es formula
proposta de resolució de concessió de subvencions per un import total de quaranta mil
euros (40.000,00 €), d'acord amb el punt 16.2 de la convocatòria.
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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).

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern en virtut
de la delegació efectuada per l'alcaldessa presidenta, mitjançant Decret núm.
2019014450, de data 1 de juliol de 2019.
Proposta d'acord
1.- Atorgar les subvencions a les associacions d'hostaleria i restauració detallades a
continuació, per finançar les activitats realitzades per l'Associació durant l'any 2019
a) Associació per a la Promoció de la Gastronomia de Girona, amb CIF G55096846, la
quantitat de 14.341,13 € (catorze mil tres-cents quaranta-un euros amb tretze cèntims)
b) Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, amb CIF G17258872, la
quantitat de 19.979,98 € (dinou mil nou-cents setanta-nou euros amb noranta-vuit
cèntims)
c) Fecasarm, amb CIF G64149891, la quantitat de 5.678,89 € (cinc mil sis-cents
setanta-vuit euros amb vuitanta-nou cèntims)

2.- Disposar la despesa corresponent a l'aportació econòmica a realitzar per part de
l'Ajuntament de Girona, en concepte de col·laboració municipal per un import de
quaranta mil euros (40.000,00 €), amb càrrec a la partida pressupostaria 2019 601
43220 48001 Convenis Turisme (RC 220190039988).

Girona, 3 d'octubre de 2019
La regidora delegada de Promoció
Econòmica
Glòria Plana i Yanes
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INFORME D'INTERVENCIÓ
Hi ha crèdit suficient a la partida del pressupost 2019 601 43220 48001 Convenis
turisme (20190039988) i pot ordenar-se la despesa proposada.
Assabentat,
L'interventor
Carlos Merino Pons

La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 7
de juny de 2019.
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