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Càritas Diocesana de Girona
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La Junta de Govern, en sessió ordinària del 19 de juliol de 2018 i a reserva del text que resulti de
l'aprovació de l'acta corresponent, va aprovar per unanimitat dels assistents, el següent acord:
=»6.2
Tema: Aprovació conveni Càritas 2018
Antecedents
1. A la base 29 d'execució del pressupost municipal 2017 es preveu una subvenció nominativa de 5.000€ a
Càrites, en base a l'aplicació pressupostària 231 48001 «Ajuts socials».
2. A l'efecte de regular la seva concessió es proposa l'aprovació d'un conveni de cooperació institucional
entre l'Ajuntament d'Anglès i Càritas Diocesana de Girona, que té per objecte per fer més eficaç les accions
de suport i promoció social de les persones i famílies d'Anglès que es trobin en risc o situació de pobresa o
exclusió social, i mitjançant el qual es determina el protocol que regirà el servei d'aliments al poble d'Anglès.
Segons aquest conveni, l'Ajuntament d'Anglès l'any 2018 destinarà la quantitat de 5.000,00 euros, per
cobrir la demanda d'aliments que no es pugui satisfer amb donacions en espècie. Es justificarà el destí
d'aquest import a final d'any amb les corresponents factures de compra. Si durant el decurs de l'any la
situació del servei d'aliments ho requerís, l'Ajuntament estudiarà les seves possibilitats pressupostàries per
tal ampliar en el seu cas la partida destinada a la compra d'aliments.
Així mateix, es preveu que l'Ajuntament assumirà els cost del transport d'aliments des del magatzem central
del Banc d'aliments fins a Càritas Anglès, i posarà a disposició de Càritas Anglès personal de la brigada per
a la descàrrega dels aliments fins a un import total de 300 euros.
3. Vist l'informe jurídic de la secretària accidental
Fonaments de dret
1. Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
2. Article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3. La competència per a la concessió de la subvenció correspon a la Junta de Govern Local segons allò
establert a les Bases d'Execució del Pressupost.

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Entitat Càritas Diocesana.
SEGON.- Concedir a l'Entitat Càritas Diocesana de Girona, amb NIF R1700016G una subvenció per import
de 5.000,00 € amb la finalitat d'ajut social, i concretament, la compra d'aliments per a la cistella bàsica,
amb càrrec a la partida pressupostària 231 48001 «Ajuts socials».
La subvenció es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al conveni de col·laboració
subscrit per ambdues parts, a la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, i al RD
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei.
TERCER.- Notificar el present acord al representat de l'Entitat Càritas Diocesana de Girona, i comunicar-lo al
departament d'Intervenció municipal.«=

Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte administratiu, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques i en el
termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia
següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs
o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la seva notificació. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui
resolt expressament o s’hagi produit la desestimació presumpta del recurs de reposició
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