
 
Joaquim Rosell López, Secretari de l´Ajuntament de la Garriga 
CERTIFICO: 
Que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària del dia 21 de novembre de 2016, i segons 
consta a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent: 
21. Adjudicació de les subvencions de les entitats esportives. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Esports  
 
Antecedents de fet 
 
Vist que l’Ajuntament té aprovada l’Ordenança General per a la concessió de subvencions. 
 
Vist que a la junta del 12 de setembre de 2016 es va aprovar la convocatòria pública 
d’atorgament de subvencions econòmiques de l’Àrea d’Esports per a les diferents entitats 
esportives. 
 
Vist que es va donar difusió d’aquesta convocatòria mitjançant publicació del corresponent 
anunci en el Butlletí oficial de la Província i alhora es van mantenir reunions amb les diferents 
entitats que tenen la condició de beneficiàries d’acord amb el que estableix l’article 3 de la 
normativa reguladora. 
 
Vist que, un cop presentades les diferents sol· licituds i la documentació pertinent per les entitats 
beneficiàries, s’ha reunit la Comissió Qualificadora que ha emès la corresponent proposta de 
resolució que ara s’eleva a la Junta de Govern  perquè procedeixi a la seva aprovació. 

 
Vista l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora de subvencions en l’àmbit d’Esports. 
 
Fonaments de dret  
 

� Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
� Real Decret 887/2006 que aprova el reglament corresponent. 

 
� Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de la Garriga, aprovada 

definitivament en data 14 d’abril de 2009 i modificada per acord plenari de data 29 de 
juny de 2016. 

 
� Bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats sense afany de lucre per 

a la realització d’activitats o actuacions de promoció esportiva aprovades pel Ple del 22 
d’abril de 2009 i modificades per acords plenaris de data 27 de febrer de 2013 i 27 de 
juliol de 2016. 

 
� Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95. 

 
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.2) de la Llei 7/1985, 



 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que 
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret de 
l’Alcaldia de 16 de juny de 2015. 
 
 Per tot això, 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Adjudicar 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 Subvenció 2016 NIF 
CLUB PATINATGE LA GARRIGA 2.333,84€ G63419089 
CLUB CICLISTA LA GARRIGA 580,78€ G60917515 
CLUB BÀSQUET LA GARRIGA 3.697,60€ G60682457 
CLUB PETANCA LA GARRIGA 380,92€ G59144006 
CLUB TENNIS TAULA “ELS 8” 2.312,71€ G59858803 
AMICS PETANCA PINETONS 373,76€ G60042579 
CENTRE EXCURSIONISTA 
GARRIGUENC 

1.982,73€ G58494576 

SOCIETAT DE CAÇADORS 159,63€ G59769778 
PENYA DEL BARÇA 1.369,62€ G59658138 
CLUB HANDBOL LA GARRIGA 3.431,00€ J59560771 
CLUB FUTBOL SALA LA 
GARRIGA 

1.302,47€ G61410007 
CLUB FUTBOL OLÍMPIC LA 
GARRIGA 

6.944,86€ G60190691 
ASSOCIACIÓ TRES TOMBS DE LA 
GARRIGA 

257,54€ G63333892 
CLUB ESPORTIU I SOCIAL 
INSTITUT BLANCAFORT 

4.306,98€ G61957411 

UNIÓ ESPORTIVA HOQUEI 3.238,50€ G60937521 
CLUB BALL ESPORTIU LA 
GARRIGA 

3.511,33€ G62537782 
CLUB ATLETISME LES 
TORTUGUES 

2.159,88€ G65113110 

AEE BLANCAFORT 838,05€ G64870942 
USHIRO CLUB ESPORTIU 336,16€ G65654303 
CASINO LA GARRIGA 481,63€ G58078205 

2. Notificar individualment a cada entitat l’ import a djudicat, assenyalant que 
aquestes entitats resten obligades al compliment de justificació i a les previsions 
establertes a la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com 
a les Bases Específiques de la Concessió de Subvencions a entitats esportives de 
l’Ajuntament de la Garriga, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 22 d’abril de 2009. 

3. Aprovar la despesa per un import total de 40.000€ i imputar-la a l’aplicació 
pressupostària 205 34000 48006 ESP. Subvencions entitats i activitats esportives 
del pressupost municipal vigent. 



 
4. Establir que d’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003 la publicitat de les 

subvencions atorgades s’exposarà en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de la 
Garriga per un termini de 30 dies naturals i al mateix temps es publicarà un 
extracte de l’acord d’adjudicació en el Butlletí Oficial de la Província on es faci 
palès el lloc on es troben exposades les llistes d’adjudicació. 

5. Establir que aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions i altres 
ingressos que pugui percebre l’entitat. 

6. Establir que la data límit de justificació de les subvencions serà com a màxim el 15 
de desembre de 2016. 

7. L’efectivitat de la subvenció es realitzarà previ compliment per part del beneficiari 
dels requisits que tot seguit s’esmenten: 

a. Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la 
seguretat social i de tenir deutes per reintegrament de subvencions atorgades 
anteriorment. 

b. Memòria justificativa de l’activitat realitzada i d els resultats obtinguts. 

c. Memòria econòmica que contindrà: 

a. Relació de les despeses realitzades amb identificació del creditor, 
document, import, data d’emissió i, si és el cas, data de pagament. 

b. Les factures a què fa referència el paràgraf anterior i, si és el cas, 
documentació acreditativa del pagament. 

c. Si és el cas, certificat de la procedència i quantia d’altres fonts d’ingrés. 

d. La relació d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada, amb indicació de l’ import de procedència. 

e. Donar la publicitat del caràcter públic de finançament en les activitats 
subvencionades. 

8. Donar compte del present acord a les entitats esportives de forma telemàtica. 
 
 
I perquè consti i assorteixi els efectes que correspongui, lliuro la present d’ordre i amb el 
vistiplau de l’Alcaldessa. 
 
Vist i plau 
Sra. Meritxell Budó Pla 
Alcaldessa 
 
 
A la Garriga 
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