
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
M’escau notificar-vos l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 19 d’octubre de 
2020 el qual transcric literalment a continuació, a reserva dels termes que en resultin 
de l’aprovació de l’acta: 
 
“Vist l’acord de Junta de Govern Local de 29 de juny de 2020 de convocatòria de les 
subvencions de concurrència competitiva a entitats municipals sense ànim de lucre per 
a activitats realitzades durant el 2019. 
 
Atès que una vegada esgotat el termini per a la presentació de sol·licituds un total d’11 
entitats municipals han presentat sol·licitud. 
 
Vista la proposta de resolució de la concessió de subvencions elaborada per l’òrgan 
col·legiat previst a la base 12a de les Bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats sense ànim de lucre, 
any 2020. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la concessió de les subvencions a les entitats sense ànim de lucre 
amb els imports que es detallen: 
 

ENTITAT 2020 

Club Patinatge Artístic 808,90 € 

Abaraka Bake 629,41 € 

Agrupació Sardanista Sant Julià 1.401,36 € 

Club Esportiu Vilatorta 1.546,09 € 

Associació de veïns de Vilalleons 275,00 € 

Caramelles del Roser 1.223,76 € 

Club ciclista calma 682,87 € 

Coral cants i rialles 969,65 € 

Tupinots consell de joventut 980,21 €    

Club tennis Sant Julià 1.356,87 €  

 Associació infantil i juvenil Serrallonga 125,88 € 

TOTAL 10.000 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a cadascuna de les entitats beneficiàries, requerint-los 
perquè presentin la documentació justificativa abans del 30 de novembre de 2020. 
 
Tercer.- Traslladar les dades econòmiques a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 



 

 

 

 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat.” 
 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.  
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar contenciós-administratiu 
davant els Jutjats Contenciosos-Administratius de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
 
Secretària-interventora 
Rosa Martínez Costa 
 
Signat electrònicament. 
 
 
 


