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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 

 

Assumpte: Concessió d’una subvenció directa a favor de l ’Agrupació de 

Defensa Forestal de Les Salines. 

 

ANTECEDENTS 

 

Vista la instància presentada pel senyor , en data 7 de 

desembre de 2022 (R. E2022001512), en nom i representació de l’Agrupació 

de Defensa Forestal de Les Salines amb CIF G17138447, sol·licitant la 

concessió d’una subvenció per les activitats realitzades per l’entitat durant 

l’exercici 2022.  

 

Resultant que existeix crèdit suficient i adequat a l’aplicació pressupostària 

01.341.48005 i de forma nominativa en favor d’aquest entitat. 

_ 

FONAMENTS DE DRET 

 

Primer.- Règim jurídic aplicable: 

 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 

21, 22, 25 i 72. 

- 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, articles 52, 53 i 66. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, articles 9, 10.4, 

22.2, 28 i 30. 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS), articles 

55, 65, 66 i 67. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, articles 125.2, 127 i 129 (ROAS). 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei reguladora d’hisendes locals, article 214 (TRLRHL). 

- Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de 

les Corporacions Locals (RSCL). 

- Base 35 d’Execució del pressupost vigent. 

- Resolucions de 9 i 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat, per la qual es regulen el procés de registre, 

publicació, contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova 
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Base de Dades Nacional de Subvencions. 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, article 15. 

 

Segon.- L’article 118 del ROAS defineix la subvenció com la disposició gratuïta 

de fons públics que els ens locals atorguen a persones o entitats públiques o 

privades per fomentar una activitat d’utilitat pública o interès social o per 

promoure la consecució d’un fi públic.  

 

L’article 240.1 del 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, i en el mateix sentit 

l’article 122.1 del ROAS, estableixen la competència dels ens locals per atorgar 

subvencions i ajuts a ens, organismes o particulars les activitats dels quals 

supleixen o complementen els serveis atribuïts a la competència local o siguin 

d’interès local. 

 

Tercer.- L’article 22 de la LGS, i en el mateix sentit l’article 125 del ROAS, 

disposen que el procediment ordinari de concessió de subvencions és el de 

concurrència competitiva. Tanmateix, les subvencions poden atorgar-se 

directament quan estiguin previstes nominativament en el pressupost de l’ens 

local. 

 

Vist que a l’aplicació pressupostària 01.324.48001 de l’estat de despeses del 

pressupost de 2022 hi ha crèdit adequat i suficient per a fer front a la despesa 

derivada de la concessió de la subvenció. 

 

Quart.- Vist els informes favorables de fiscalització de la subvenció, emesos 

pel secretari interventor, en compliment de l’establert a l’article 214 del text 

refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març. 

 

D’acord amb els antecedents de fet i els fonaments jurídics assenyalats, en ús 

de les atribucions que em confereixen la legislació vigent de règim local, 

 

R E S O L C 

_ 

Primer.- Accedir al sol·licitat pel senyor , en data 7 de 

desembre de 2022 (R. E2022001512), en nom i representació de l’Agrupació 

de Defensa Forestal de Les Salines amb CIF G17138447. 
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Segon.- Concedir una subvenció directa a l’Agrupació de Defensa Forestal de 

Les Salines amb CIF G17138447 per fer front a les despeses d’activitats 

realitzades per l’exercici 2022 per un import de 1.500,00 euros. 

 

Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (fase ADO) de la despesa derivada 

de la concessió de la subvenció d’import de 1.500,00 euros, amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària núm. 01.341.48005 del pressupost municipal de 

2022. 

 

Quart.- Notificar aquesta resolució a l’entitat beneficiària de la subvenció. 

 

Cinquè.- Publicar les dades relatives a la concessió d’aquesta subvenció a la 

Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques de l’Estat, així com també, publicar en el Portal de 

Transparència de l’Ajuntament la informació de caràcter públic que preceptua 

l’article 15 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i de bon govern.  

 

Sisè.- Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, 

independentment de la seva immediata executivitat, es pot interposar recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en 

el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació o publicació de 

la resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar recurs 

de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes, a 

comptar de l’endemà de la notificació o publicació de la resolució, d’acord amb 

els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les Administracions Públiques, en concordança amb 

l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local. 

 

L’Alcaldessa  

Mercè Bosch Romans 

 

 

A Maçanet de Cabrenys, a la dat de la signatura electrònica. 


