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01/12/2017 09:29

Esplugues de Llobregat , 30/11/2017
Ref: UJA Serveis Generals
Notificació d'acord
Junta de Govern, 24/11/2017 13:30:00
Empresa i Ocupació
Piedad Vilchez
La Junta de Govern en sessió ordinària del dia, 24/11/2017 va aprovar el dictamen que es
transcriu íntegrament:

"Amb la finalitat de fomentar el compliment d’objectius d’interès local i la consolidació del teixit
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associatiu del municipi, l’Ajuntament d’Esplugues destina una part dels seus pressupostos a
l’atorgament d’ajuts econòmics de suport per a activitats ciutadanes.
La concessió d’aquest ajuts es du a terme mitjançant convocatòria d’un concurs de subvencions que
permet a les entitats, als ciutadans i a les ciutadanes del municipi presentar els seus projectes que
tenen per objecte el fomentar una activitat d’utilitat pública o d’interès social i obtenir, en règim de
concurrència competitiva, una subvenció destinada a la seva execució.
En aquest sentit, la Junta de Govern Local de data 15 de setembre de 2017 va aprovar les Bases
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del Departament de Comerç de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2017, i va acordar la convocatòria corresponent.
El termini de presentació d’aquestes sol·licituds es va fixar des de la data de publicació de les bases
reguladores fins el 31 d’octubre de 2017 la qual cosa es va publicitar d’acord amb els mecanismes
legalment establerts.
Al respecte, les sol·licituds presentades son les següents:

COMERÇ
Entitats

N.I.F.

Concepte

ASSOCIACIÓ COMERÇ
GCreació d’una pàgina web
CAN VIDALET
66937681
UNIÓ DE BOTIGUERS I
COMERCIANTS D’ESPLUGUES

G-58612979

Dinamització comercial

Import
sol·licitat (€)
2.000,00
2.000,00

Comprovada la documentació presentada, els expedients han estat informats pels serveis
corresponents, així com per la Unitat Jurídico-Administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i per
la Intervenció municipal.
D'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
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novembre, General de Subvencions; el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya; el 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; el Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals de Catalunya; l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament; les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del
Departament de Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2017, i les Bases d'Execució
del Pressupost per a l’any 2017.
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret d’alcaldia núm.
1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari
disponible a tal efecte.
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S'ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la concessió dels següents ajuts econòmics, en el marc de la convocatòria de
les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del Departament de Comerç de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2017, a càrrec de la partida 14.43300.48001 –
Subvencions Entitats Desenvolupament Econòmic - :

COMERÇ
Entitats

N.I.F.

Concepte

ASSOCIACIÓ COMERÇ
GCreació d’una pàgina web
CAN VIDALET
66937681
UNIÓ DE BOTIGUERS I
COMERCIANTS D’ESPLUGUES

G-58612979

Dinamització comercial

Import
concedit (€)
2.000,00
2.000,00

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a les concessions aprovades
al punt primer del present acord, per import total de 4.000,00 euros, a favor de les entitats
beneficiaries.
TERCER.- Establir que s’entendran acceptades les corresponents subvencions per part de les entitats
beneficiàries si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la recepció de la notificació per
cadascuna d’elles, no han manifestat expressament la renúncia.""

