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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU ACCIO SOCIAL

APROVAR, SI S'ESCAU, LA VALORACIÓ DE
LES SOL·LICITUDS PRESENTADES PER LES
"BASES DE LES SUBVENCIONS PER A
ENTITATS DE L'AJUNTAMENT DE SALOU EN
MATÈRIA D'ACCIÓ SOCIAL, ANY 2015".

Localització de l'activitat

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 12 DE MAIG DE
2015, VA ADOPTAR, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
502.- APROVAR, SI S'ESCAU, LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
PRESENTADES PER LES "BASES DE LES SUBVENCIONS PER A ENTITATS DE
L'AJUNTAMENT DE SALOU EN MATÈRIA D'ACCIÓ SOCIAL, ANY 2015".
Identificació de l’expedient
Valoració de les sol·licituds presentades per les ‘Bases
de les subvencions per entitats de l’Ajuntament de Salou
en matèria d’Acció Social, any 2015’.
Exp. Núm.
458/2015
Tràmit:
Proposta resolució, aprovació i concessió

Fets
1. En data 10 de febrer de 2015, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va adoptar,
entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment les bases que regulen la concessió de
subvencions per l’Ajuntament de Salou en matèria d’acció social per l’any 2015.
2. Les Bases es varen publicar la Butlletí Oficial de la província de Tarragona el dia 21 de
febrer de 2015, amb núm. de referència: 2015-01638. Una vegada transcorreguts 20
dies de la publicació i aprovades les bases definitives, s’obrí període de presentació de
sol·licituds, amb un termini d’un mes.
3. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el 17 d’abril de 2015, i atès que s’han
presentat peticions per part de les diferents Associacions demanant la subvenció.
4. Vistes les sol·licituds presentades per les entitats municipals:
A. Grup de Dones de Salou, amb CIF: G43371566, instància entrada al Registre
General de l’Ajuntament de Salou amb número: 3.974, en data 14/04/2015.
B. Associació Familiars d’Alzheimer de Salou, amb CIF: G43745314, instància
entrada al Registre General de l’Ajuntament de Salou amb número: 4.122, en
data 16/04/2015.

 1
5
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
ENGME
Codi de verificació

²5I19590N10582R171CL7@»
²5I19590N10582R171CL7@»
5I19590N10582R171CL7

Codi de document

SECZI0AG

Núm. d’expedient

458/2015

12-05-15

C. Associació de Jubilats Esplai Salou, amb CIF: G43441732, instància entrada al
Registre General de l’Ajuntament de Salou amb número: 3.933, en data
13/04/2015.
D. Associació de Jubilats ‘Parc de Salou’, amb CIF: G-43698489, instància entrada
al Registre General de l’Ajuntament de Salou amb número: 4.153, en data
17/04/2015.
5. Havent comprovat que la documentació presentada per les mateixes entitats compleix el
que disposen les bases.
6. Vist que la Regidoria d’Acció Social disposa de la partida pressupostaria: 13 231 48000
dotada amb una de 15.000 per aquest concepte.

7. D’acord el que disposa en el punt 9 de les bases de la subvenció: ‘La quantia de la
concessió és la resultant de la valoració de les peticions i la distribució de la consignació
pressupostària de la partida corresponent entre el nombre de sol·licituds presentades i en
funció del pressupost elegible. Tenint en compte el grau de viabilitat econòmica de
l’activitat i l’equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses previstes, la projecció
de l’activitat, la repercussió, activitats de gran interès públic i /o social. Per la concessió
de les subvencions es tindran en compte els criteris de valoració descrits en l’apartat 10
de les bases, i s’entregarà l’ajut de major a menor puntuació fins exhaurir dotació
pressupostària. Les subvencions atorgades podran ser com a màxim el 50% del cost de
l’activitat fins esgotar partida pressupostària, llevat que, de forma motivada, es justifiqui
que es tracta d’activitats de gran interès públic, que no es podrien portar a terme sense la
percepció d’una subvenció que excedeixi aquest percentatge.
En cap cas es podrà superar la quantia establerta en la partida pressupostària
corresponent.
Quedarà a càrrec del peticionari l’aportació de la resta del cost, o bé directament o per
cofinançament de tercers ( ens públics o privats).
No es podran atorgar subvencions que, juntament amb les ja concedides per altres
organismes per a la mateixa activitat, superin el 100% de l’activitat subvencionada.’
8. Vist els criteris de valoració recollits en el punt 10 de les Bases que regulen la concessió
de subvencions per l’Ajuntament de Salou en matèria d’Acció Social 2015. La puntuació
final obtinguda és la següent:
A. Grup de Dones de Salou, amb CIF: G43371566 : 52 punts.
B. Associació Familiars d’Alzheimer de Salou, amb CIF: G43745314: 53 punts.
C. Associació de Jubilats Esplai Salou, amb CIF: G43441732: 51 punts
D. Associació de Jubilats ‘PARC DE SALOU’, AMB CIF: G-43698489: 29’5 punts
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S’adjunta fitxa de valoració de cada entitat presentada.
9. Vist que la Regidoria d’Acció Socials disposa de la partida pressupostaria: 13 231 48000
dotada amb una de 15.000 per aquest concepte, vistes les puntuacions i el cost dels
projectes presentats, les quantitats proposades per cadascuna de les entitats és la
següent:
A. Grup de Dones de Salou, amb CIF: G43371566 : 4.205€
B. Associació Familiars d’Alzheimer de Salou, amb CIF: G43745314: 4.286€
C. Associació de Jubilats Esplai Salou, amb CIF: G43441732: 4.124€
D. Associació de Jubilats ‘PARC DE SALOU’, AMB CIF: G-43698489: 2.385€
10. Vist l’informe favorable de ‘Valoració de les sol·licituds presentades per les ‘Bases de les
subvencions per entitats de l’Ajuntament de Salou en matèria d’Acció Social, any 2015’,
de data 29 d’abril de 2015
11. Vist el Decret núm. 5846, de 28 de novembre de 2014, de revocació de competències i
atorgament de les noves delegacions.
Fonaments de dret
1. Art. 26.1. c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim Local.
D’acord amb aquest apartat els municipis amb població superior a 20.000 habitants
assumeixen, com a serveis mínims i obligatoris, la prestació de serveis socials.
2. Art. 25.1. c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim Local. El
Municipi, per a la gestió dels seus interessos, i en l’àmbit de les seves competències, pot
promoure tota mena d’activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal”, així com, a l’art. 72 de la citada Llei, on
s’exposa que “les Corporacions Locals afavoreixen el desenvolupament de les associacions
per a la defensa dels interessos generals o sectorials del veïnatge, els hi facilita la més
amplia informació sobre les seves activitats i, dintre de les seves possibilitats, l’ús dels
mitjans públics i l’accés a les ajudes econòmiques per a la realització de les seves
activitats i impulsen la seva participació en la gestió de la Corporació.“
3. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
5. Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, atès que es tracten de
fons públics i de pública concurrència, on han de primar els criteris de transparència.
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6. Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple Municipal en el decurs de la sessió
de data 27 de febrer de 2013.
7. Amb caràcter general, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
Acord
Vista la proposta de la regidora delegada d’Acció Social, la Junta de Govern Local ACORDA,
per unanimitat, el següent:
1. Aprovar, si s’escau, les valoracions tècniques realitzades, segons informe de data 29
d’abril de 2015, per cada projecte presentat a la convocatòria.
2. Aprovar, si s’escau, concedir les subvencions d’Acció Social segons els criteris establerts
en les bases de la convocatòria, a les següents entitats, i pels imports que s’indiquen:
A. Grup de Dones de Salou, amb CIF: G43371566 : 4.205€
B. Associació Familiars d’Alzheimer de Salou, amb CIF: G43745314: 4.286€
C. Associació de Jubilats Esplai Salou, amb CIF: G43441732: 4.124€
D. Associació de Jubilats ‘Parc de Salou’, amb CIF: G-43698489: 2.385€
3. Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a la partida pressupostària partida
13.231.48000, Atencions Socials i Assistencials, on es disposa d’un import de 15.000€ en
concepte de ‘Concessió subvenció en matèria d’acció social 2015’
4. Comunicar a les entitats el present acord per tal que tinguin coneixement de les
condicions amb les quals s'han concedit els ajuts, atorga-los-hi un termini de deu dies
hàbils des de la recepció de la notificació per tal que l'acceptin.
5. Traslladar el present acord a la intervenció municipal i a la tresoreria municipal per al
seu coneixement i efectes oportuns.

Peu de recurs
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, poden interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació

Cosa que us comunico per el vostre coneixement i efectes oportuns.

Atentament,

Secretari General
Salou, 12 de maig de 2015
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