
18. Adjudicació subvencions a entitats juvenils 2013. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut  
Antecedents 
 
Vist que l’Ajuntament té aprovada l’Ordenança General per a la concessió de subvencions. 
 
Vist que el Ple a 24 d’abril del 2013 va aprovar la modificació de les bases específiques per a la 
concessió de subvencions i ajuts municipals a entitats juvenils. 
 
Vist que en Junta de Govern Local a 2 de setembre del 2013 es va aprovar la convocatòria 
pública de subvencions i ajuts per a entitats joves pel 2013.  
 
Atès que s’ha donat difusió d’aquesta convocatòria mitjançant publicacions o reunions amb les 
diferents entitats que tenen la condició de beneficiari d’acord amb l’establert a la normativa 
reguladora. 
 
Tenint en compte que un cop presentades les sol·licituds i la documentació pertinent per les 
entitats beneficiàries, s’ha reunit la Junta Qualificadora que un cop estudiades les diferents 
sol·licituds ha emès la corresponent proposta de resolució que ara s’eleva a la Junta de Govern, 
perquè si ho considera convenient procedeixi a la seva aprovació. 
 
Vist l’acta de la reunió de l’Òrgan avaluador de la convocatòria de subvencions en l’àmbit de 
Joventut. 
 
S’adjunta l’acta de la reunió de l’Òrgan avaluador i les bases específiques per a la concessió de 
subvencions i ajuts municipals a les entitats juvenils. 
 
La Intervenció han emès un informe favorable. 
 
Fonaments jurídics 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). 
Reglament que desenvolupa la LGS, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 
Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de la Garriga, aprovada el 11/04/2009 
Bases específiques per a la concessió de subvencions i ajuts municipals per a les entitats 
juvenils, aprovades el 28/03/2012. 
  
Per tot això, 
 
La Junta de Govern Local, per 4 dels membres assistents, amb l’absència de vot del Sr. Carlos 
Martin (PSC), per motius personals, essent 5 els de dret i de fet de la Junta, acorda : 
1. Adjudicar les subvencions i ajuts municipals de l’Àrea de Joventut, en el marc de la 

Normativa General per a la concessió d’aquestes subvencions, segons la relació que 
s’annexa a continuació: 

ENTITAT ACTIVITAT NIF 2013 
      
El Brou del Mestre Esgarrinxada G 63414304 919,20 € 
El Brou del Mestre Castanyada Infantil G 63414304 594,60 € 

El Brou del Mestre Concert Petit 
Format 

G 63414304 864,60 € 

Projecte Mexcla’t Concert solidari         G 64520372 1.027,00 € 
Projecte Mexcla’t Ruta del Pintxo G 64520372 1243,20 € 
A.Joves Assamblearis del Poble Concert G 65528440 919,20 € 



A.Joves Assamblearis del Poble Activitat Primavera 
Poètica 

G 65528440 
432,20 € 

    
TOTAL SUBVENCIONS   6.000,00 € 

 
2. Notificar individualment a cada entitat l’import ad judicat, assenyalant que aquestes 

entitats resten obligades als compliments 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 per a les entitats juvenils de 
l’Ajuntament de la Garriga, publicada aprovades el 28/03/2012. 

3. Imputar les despeses a l’aplicació pressupostària 206 33700 48008. JOV. Grups i 
entitats joves del pressupost municipal vigent. 

4. Establir d’acord amb l’article 18 de 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 presentació de les justificacions serà com a màxim a 15 de 
desembre de 2013. 

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 dels resultats obtinguts. 
c)  Memòria econòmica que contindrà: 

- Relació de les despeses realitzades amb identificació del creditor, 
document, import, data d’emissió i, si és el cas, data de pagament. 
- Les factures que fan referència el paràgraf anterior i, si és el cas 
documentació acreditativa del pagament. 

            - 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 i procedència. 
e) Donar la publicitat del caràcter públic de finançament en les activitats 

subvencionades. 
 


