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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM.              /16 

 
La Garriga, 19 de desembre de 2016. 
 
ANTECEDENTS 

 
Vist que l’Ajuntament té aprovada l’Ordenança General per a la concessió de subvencions. 
 
Vist que el 16 de novembre de 2016 es va aprovar la convocatòria pública d’atorgament de les 
subvencions de l’esport escolar de la temporada 2015-2016 per als centres educatius. 
 
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 els diferents 
centres 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 pels centres 
beneficiaris, s’ha reunit la Comissió Qualificadora que ha emès la corresponent proposta de 
resolució que ara s’eleva a la senyora Alcaldessa a través de resolució d’alcaldia perquè 
procedeixi a la seva aprovació. 

 
Vista l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora de subvencions en l’àmbit d’Esports de 
data xx de desembre de 2016. 
 
Vista la fiscalització prèvia de l’Àrea d’Hisenda. 
 
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 centres educatius (escoles i 
instituts) per a la realització o actuacions dins del programa dels jocs escolars de 
l’Ajuntament, modificades en els Plens del 30 de març de 2011, el 25 de juny de 2014 i 
el 28 de setembre de 2016.         
 

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

 
Vist que aquesta competència va ser delegada a la Junta de Govern Local pel decret d’Alcaldia 
del 16 de juny de 2015 però tenint en compte la urgència de l’actuació alcaldia pot avocar 
puntualment aquesta competència, d’acord amb l’article 10 de la llei 40/2015, de Règim Jurídic 
del sector públic. 
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L’article 116 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per R.D.2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l’òrgan delegant podrà 
avocar en qualsevol moment la competència delegada, de conformitat amb la legislació vigent 
de procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC 
 
Primer.- Avocar puntualment aquesta competència i 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 als diferents centres educatius, segons la relació següent: 
 
Entitat Subvenció 2016 NIF 
INSTITUT MANUEL BLANCAFORT 4.903,79€ G64870942 
ESCOLA PUIGGRACIÓS 5.429,95€ G08854655 
ESCOLA TAGAMANENT 2.432,35€ G08954414 
ESCOLA SANT LLUÍS 2.191,82€ R0801782D 
ESCOLA PINETONS 2.164,76€ G61792107 
ESCOLA GIROI 2.877,33€ G63616585 
 
Segon.- Notificar a cada centre l’ import adjudicat, assenyalant que resten obligats 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 als centres educatius. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa per un import total de 20.000€ i imputar-la a l’aplicació 
pressupostària 205 34000 48008 Esport Escolar del pressupost municipal vigent. 
 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- Establir que aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions i altres 
ingressos que pugui percebre el centre. 
 
Sisè.- 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 dels resultats obtinguts. 
c. Memòria econòmica que contindrà: 



 

Plaça de l’Església, 2 · 93 860 50 50 · 93 871 82 81 · oac@ajlagarriga.cat 

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. 

 
Setè.- Donar compte del present acord als centres educatius de forma telemàtica. 
 
 
Ho mana i signa la Sra.  Alcaldessa, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, davant 
meu el secretari, que en dono fe. 
 
Davant meu, 
 
El secretari,      L’alcaldessa, 
   
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Joaquim Rosell i López   Signat: Meritxell Budó i Pla 
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