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Segell

La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 23 de 
novembre de 2020, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent: 

29.- Atorgament de subvenció directa a la  Fundació Esperanzah per a executar 
el projecte d'economia social i cooperativa, any 2020 (exp. 11562/20)

En data 30 d’abril de 2020 la Fundació Cívica Esperanzah, amb NIF G66827643, ha 
presentat al registre general d’aquest ajuntament una sol·licitud de subvenció a l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic per import de 43.560,00 € per finançar el projecte 
d’economia social i cooperativa “Projecte de gestió anual 2020-2023. Nau industrial al 
servei de l’economia social i solidària” any 2020.

En el pressupost municipal de l’any 2020 es preveu una subvenció directa a favor de la 
Fundació Cívica Esperanzah per una quantia de 43.560,00 €, per fer front al projecte 
d’economia social i cooperativa “Projecte de gestió anual 2020-2023. Nau industrial al 
servei de l’economia social i solidària” any 2020.

Vista l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest 
Ajuntament, aprovada pel Ple municipal de data 5 de juny de 2013, i la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat per 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Vist l’informe i la memòria justificativa del conveni regulador de la subvenció que consten 
a l’expedient.

Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11 
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta 
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:

Primer.- Atorgar subvenció directa a la Fundació Cívica Esperanzah, amb NIF 
G66827643, prevista nominativament en el pressupost municipal de l’any 2020, partida 
pressupostària 051 2413 48914 de l’any 2020, centre de cost 502.220, de quantia 
43.560,00 € per al projecte d’economia social i cooperativa “Projecte de gestió anual 
2020-2023. Nau industrial al servei de l’economia social i solidària” any 2020.

Segon.- Aprovar el conveni que consta a l’expedient, que regula les condicions i 
compromisos, així com la definició de l’objecte de la subvenció, amb indicació del 
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caràcter singular de la mateixa i les raons que acrediten l’interès públic, el règim jurídic 
aplicable, la modalitat de l’ajut i el règim de justificació.

Tercer.- Publicar la subvenció concedida en la web de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
disposa l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest 
Ajuntament, i en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Quart.- Comunicar a l’entitat interessada que està subjecta a les obligacions previstes en 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern de Catalunya i que, a més del previst respecte a la publicitat activa, per tal de 
poder fer efectiu el pagament de l’import de la subvenció haurà de comunicar a 
l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o 
administració a fi i efecte que es puguin fer públiques.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, de manera 
optativa i no simultània, els següents recursos: 

a) Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar davant el mateix òrgan que l'ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta 
notificació, en els termes establerts a l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut notificació de la 
resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci i us facultarà 
per interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós 
administratiu de la província de Barcelona.

b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de reposició. 
Aquest recurs s’ha d’ interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats del contenciós administratiu de la 
província de Barcelona. 

No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu adient. 

El Prat de Llobregat
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