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Assumpte

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE LES
SUBVENCIONS DIRECTES A DIVERSES ENTITATS

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 27
D'OCTUBRE DE 2015 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
502.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS
DIRECTES A DIVERSES ENTITATS
Identificació de l’expedient

Concessió subvencions directes que atorga la Regidoria
de Salut Pública de l’Ajuntament de Salou.

Exp. Núm.

6427/2015

Tràmit:

Proposta resolució, aprovació i concessió

Fets:
1. La Regidoria de Salut concedeix subvencions a entitats sense ànim de lucre per projectes
solidaris que ajudin a millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat, malalties i
en risc d’exclusió social...
2. D’acord amb l’article 22.2.c, de la Llei 38/2003 es poden concedir subvencions de forma
directa i amb caràcter excepcional a aquelles en les que s’acrediten raons d’interès públic,
social, econòmic, humà i que dificultin la seva convocatòria pública.
Les subvencions que es concedeixen en aquest decret tenen caràcter singular, perquè es
destinen a associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre molt concretes que porten
a terme campanyes per al desenvolupament de projectes d'investigació i/o activitats d’àmbit
supramunicipal amb l’objectiu principal de pal·liar els efectes de malalties que limiten i
incapaciten físicament a qui les pateix i/o millorar, en la mesura del possible, la qualitat de
vida, tot recordant que d’algunes no existeix una cura definitiva i que amb la seva tasca
continuada al llarg dels anys han acreditat la seva capacitat. I que justifica l’interès públic,
social i humà d’aquests ajuts.
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3. S’ha sol·licitat l’existència de consignació adequada i suficient a la Intervenció Municipal,
a càrrec de l’aplicació pressupostària del pressupost de despeses: 03 311 48901 “Entitats
Col·laboradores”.
4. Vist l’informe favorable de la tècnica de Salut Pública de data 22 d’octubre de 2015.
Fonaments de Dret:
- Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.
- Reial 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.
- 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.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats serveis
dels ens locals.
- Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple Municipal en el decurs de la sessió de
data 27 de febrer de 2013.
Acord
Vista la proposta del regidor delegat de Salut Pública, la Junta de Govern Local ACORDA, per
unanimitat, el següent:
1. Aprovar la concessió de les subvencions directes, a les següents entitats, i pels imports
que s’indiquen:
MARATÓ TV3: Diabetis i l’obesitat.............................................................800€
AFANOC: “Posa’t la gorra”2015 ................................................................600€
ESCLEROSI MÚLTIPLE: Mulla’t per l’esclerosi múltiple................................100€
2 . Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a la partida pressupostària partida
03 311 48901, on es disposa d’un import de 8.300€ en concepte de Concessió subvenció en
matèria de Salut Pública 2015.

Vicesecretari
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
28-10-2015 08:57
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