APROVACIÓ ATORGAMENT SUBVENCIONS A ENTITATS CIUTADANES
LOCALS-2015
Atès que per acord plenari de 04 de juliol de 2011 es van procedir a delegar a la
Junta de govern totes les competències plenàries delegables d’acord amb allò que
estableix l'article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim Local, en la nova redacció donada per la llei 11/1999, de 21 d'abril.
Atès que, d’acord amb la convocatòria de subvencions per a l’any 2015 aprovada
per aquesta Junta de Govern de data 4 de març, en temps i forma, han presentat
sol·licitud les entitats següents:
RGE/ Data
0170/25-02-2015
0267/27-03-2015
0290/31-03-2015
0292/31-03-2015
0300/07-04-2015
0307/09-04-2015
0310/09-04-2015
0315/10-04-2015
0318/10-04-2015
0319/10-04-2015
CONVENI 2015

Entitat sol·licitant
Club Futbol Sala Castellví de Rosanes
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES CEIP M.D. MONTSERRAT
ASSOCIACIÓ ATENCIÓ PRECOÇ SOLIDÀRIA- JUNTS PODEM
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN SUNYER I VALL DAINA
HIPOFAM
SLOT CLUB CASTELLVÍ DE ROSANES
ASSOCIACIÓ ACOLLIDA NENS DE BIELORRÚSSIA (St. Andreu B.)
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA CULTURAL “LA TRAMPOLINA”
Associació Empresarial del Pol. Industrial Rosanes (AEPIR)
Associació CLUB BTT CASTELLVÍ DE ROSANES
Centre Cultural i Recreatiu

Ateses les característiques d’aquestes entitats i que, per al seu funcionament, els
és necessari poder gaudir d’aquesta aportació municipal per l’exercici de les
activitats que beneficien al conjunt del poble i que amb l’aprovació de la
corresponent subvenció aquesta Junta de Govern és coneixedora del contingut
d’aquestes activitats.
Donat que a les partides 1/211/480.01, 1/211/480.02, 1/924/489.04,
1/924/489.05, 1/924/489.06, 1/924/489.07, 1/924/489.08, 1/924/489.09,
1/924/489.10, 1/924/489.13, 4/340/489.07, 5/321/589.03 del pressupost vigent
hi consta prou consignació per fer front a les subvencions a les entitats del
municipi.
Donat que per part d’aquesta junta de govern es considera pertinent fer la
reserva pressupostària d'aquestes partides.
S'ACORDA:
Primer: Aprovar l’atorgament de les subvencions corresponents per les quantitats
que es detallen a les entitats que a continuació es relacionen i amb la distribució
de les partides esmentades a la part expositiva de la següent manera:
Entitat

Partida

Euros

Club Futbol Sala Castellví de Rosanes

4/340/489.07

1.918,00*

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA CULTURAL “LA TRAMPOLINA”

1/924/489.04

1.000,00

ASSOCIACIÓ ACOLLIDA NENS DE BIELORRÚSSIA (St. Andreu B.)

1/211/480.02

200,00

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES CEIP M.D. MONTSERRAT

5/321/489.03

1.800,00

SLOT CLUB CASTELLVÍ DE ROSANES

1/924/489.07

600,00

HIPOFAM

1/924/489.09

300,00

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN SUNYER I VALL DAINA

1/924/489.06

1.800,00

ASSOCIACIÓ ATENCIÓ PRECOÇ SOLIDÀRIA- JUNTS PODEM

1/211/480.01

800,00

Associació CLUB BTT CASTELLVÍ DE ROSANES

4/340/489.00

400,00

Associació Empresarial del Pol. Industrial Rosanes (AEPIR)

1/924/489.13

300,00

CENTRE CULTURAL I RECREATIU

1/924/489.10

4.000,00

*quantitat avançada segons acord de la Junta de Govern Local de data 04/03/2015.

Segon: Efectuar el pagament de les subvencions corresponents per les quantitats
indicades amb càrrec a les partides atribuïdes, que seran lliurades als presidents o
representants de cada entitat.
Tercer: En els casos d’haver-se entregat a compte o avançat la subvenció, la
quantitat ja atorgada serà descomptada del l’import aprovat.
Quart: Donar trasllat del present acord a les entitats interessades i a la
tresoreria municipal perquè efectuï els documents comptables adients.
(Ex. 112/2015 10206)
a) APROVACIÓ ATORGAMENT SUBVENCIO A ENTITAT CIUTADANA
LOCAL-2015
Atès que per acord plenari de 4 de juliol de 2011 es van procedir a delegar a la
Junta de govern totes les competències plenàries delegables en virtut de
l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
Local, en la nova redacció donada per la llei 11/1999, de 21 d’abril.
Atès que la convocatòria de subvencions a entitats ciutadanes locals per a l’any
2015, aprovada per aquesta Junta de Govern de data 4 de març, fixava en el 10
d’abril el termini màxim per a la presentació de les sol·licituds de subvenció.
Atès que en data 13 d’abril (RGE núm. 326) es presenta, fora de termini, la
sol·licitud de l’entitat APECRO.
Ateses les característiques d’aquesta entitat i que, per al seu funcionament, li és
necessari poder gaudir d’aquesta aportació municipal per l’exercici de les activitats
que beneficien al conjunt del poble i que amb l’aprovació de la corresponent
subvenció aquesta Junta de Govern és coneixedora del contingut d’aquestes
activitats.
Donat que a la partida 1/924/489.05 del pressupost vigent hi consta prou
consignació per fer front a la subvenció per a aquesta entitat del municipi.
Donat que per part d’aquesta junta de govern es considera pertinent fer la
reserva pressupostària d'aquesta partida.
S'ACORDA:
Primer: Aprovar l’atorgament de la subvenció d’import 300,00 € a l’entitat
APECRO, amb càrrec a la partida 1/924/489.05 del pressupost vigent.
Segon: Efectuar el pagament de la subvenció corresponent per la quantitat
indicada amb càrrec a la partida 1/924/489.05, que serà lliurada al president o
representant de l’entitat.
Tercer: Donar trasllat del present acord a l’entitat interessada i a la tresoreria
municipal perquè efectuï el document comptable adient.
(Ex. 112/2015 10206)
APROVACIÓ ATORGAMENT SUBVENCIO A ENTITAT CIUTADANA
LOCAL-2015
Atès que per acord plenari de 4 de juliol de 2011 es van procedir a delegar a la
Junta de govern totes les competències plenàries delegables en virtut de

l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
Local, en la nova redacció donada per la llei 11/1999, de 21 d’abril.
Atès que la convocatòria de subvencions a entitats ciutadanes locals per a l’any
2015, aprovada per aquesta Junta de Govern de data 4 de març, fixava en el 10
d’abril el termini màxim per a la presentació de les sol·licituds de subvenció.
Atès que en data 24 d’abril (RGE núm. 404) es presenta, fora de termini, la
sol·licitud de l’entitat CAN SUNYER JOVE I VALL DAINA (NIF. G-66116054)
Ateses les característiques d’aquesta entitat i que, per al seu funcionament, li és
necessari poder gaudir d’aquesta aportació municipal per l’exercici de les activitats
que beneficien al conjunt del poble i que amb l’aprovació de la corresponent
subvenció aquesta Junta de Govern és coneixedora del contingut d’aquestes
activitats.
Donat que a la partida 1/924/489.08 del pressupost vigent hi consta prou
consignació per fer front a la subvenció per a aquesta entitat del municipi.
Donat que per part d’aquesta junta de govern es considera pertinent fer la
reserva pressupostària d'aquesta partida.
S'ACORDA:
Primer: Aprovar l’atorgament de la subvenció d’import 500,00 € a l’entitat CAN
SUNYER JOVE I VALL DAINA (NIF. G-66116054), amb càrrec a la partida
1/924/489.08 del pressupost vigent.
Segon: Efectuar el pagament de la subvenció corresponent per la quantitat
indicada amb càrrec a la partida 1/924/489.05, que serà lliurada al president o
representant de l’entitat.
Tercer: Donar trasllat del present acord a l’entitat interessada i a la tresoreria
municipal perquè efectuï el document comptable adient.
(Ex. 112/2015 10206)
Resum comptabilitat :
1

211

48001

CASTELLVI SOLIDARI

800,00

1

211

48002

ASSOCIACIO ACOLLIDA NENS BIELORUSSIA

200,00

1

924

489

CLUB BTT CASTELLVI

400,00

2

410

48900

TRANSFERÈNCIES ADF

401,00

5

321

48903

SUBVENCIO AMPA CEIP MD DE MONTSERRAT

1.800,00

1

924

48904

LA TRAMPOLINA

1.000,00

1

924

48905

ASSOCIACIÓ APECRO

1

924

48906

ASSC DE VEÏNS CAN SUNYER-VALLDAINA

1

924

48907

SLOT CLUB CASTELLVÍ

4

340

48907

CLUB FUTBOL SALA CASTELLVI

1

924

48908

ASS JOVES VALLDAINA

1

924

48909

HIPOFAM

1

924

48910

CENTRE CULTURAL I RECREATIU

1

924

48911

PETITES CARAMELLAIRES

200,00

1

924

48913

ASSOCIACIO EMPRESARIS POLIGON INDUSTRIAL

300,00

300,00
1.800,00
600,00
1.918,00
500,00
300,00
4.000,00

