FÒRUM DE SÍNDICS, SINDIQUES, DEFENSORS I DEFENSORES LOCALS
DE CATALUNYA - FÒRUMSD
SRA. EVA ABELLAN COSTA
Pl. de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Us comunico que la Presidència d’aquesta Corporació ha dictat el decret
següent:
“Decret número 1854, de 15 de juny de 2021, expedient 202100080:
Atès que el FORUM DE SINDICS, SINDIQUES, DEFENSOR I DEFENSORES
ha sol·licitat l’atorgament d’una subvenció per part de la Diputació de Lleida per
atendre les despeses derivades del Pla de Treball 2021, amb un pressupost
de 6.000,00 €.
Atès que la base 12ª de les Bases generals reguladores de l’atorgament de
subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms
preveuen, entre els diferents supòsits de concessió directa de subvencions,
l’atorgament de subvencions a les actuacions d’interès o utilitat pública en els
àmbits cultural, esportiu, social, econòmic o humanitari.
Atès que d’acord amb l’article 8 de les normes reguladores de les subvencions
directes que figuren a les bases d’execució del pressupost, s’ha acreditat
l’existència dels motius que habiliten l’atorgament de l’ajut.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat previst als articles 18 i
20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions és
procedent comunicar la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Atesa l’obligació establerta per l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i l’article 28 de la Normativa reguladora de
les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus
organismes autònoms, de donar publicitat adequada del caràcter públic de
finançament dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin
objecte de subvenció.
Atès que a l’aplicació pressupostària 2021 011 334 4800000 Subvencions per
a activitats a patronats, fundacions i associacions del pressupost de la
Diputació de Lleida de 2021 existeix consignació suficient per atendre aquesta
despesa.
Atès el que disposa l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en relació amb l’article 90 apartat 3 de Decret legislatiu
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2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i altres disposicions d’aplicació,

DISPOSO

Primer.- Atorgar al FORUM DE SINDICS, SINDIQUES, DEFENSOR I
DEFENSORES una subvenció per import de 6.000,00 € per atendre les
despeses derivades del Pla de Treball 2021. Autoritzar el lliurament d’una
bestreta del 75 % de l’import de la subvenció.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2021 011 334 4800000 Subvencions per a activitats a
patronats, fundacions i associacions del pressupost de la Diputació per l’any
2021. Aquesta quantitat s’entendrà com un import cert i sense referència a un
percentatge o fracció del cost total de l’activitat.
Tercer.- L’actuació s’executarà i es justificarà durant el termini d’un any des de
la data de la notificació de l’acord d’atorgament. Es podran justificar despeses
ja executades en el moment de l’aprovació de l’ajut.
Quart.- L’atorgament d’aquesta subvenció s’entén compatible amb l’obtenció
de qualsevol ajut destinat a la mateixa actuació atorgat per la Diputació i els
seus organismes autònoms en el marc dels diferents programes de
subvencions en règim de concurrència competitiva; aquest ajut és compatible
amb l’obtenció d’altres subvencions destinades a la mateixa actuació atorgades
per altres administracions públiques. En cap cas la totalitat de les quantitats
atorgades en concepte de subvenció no podran superar el cost total de
l’actuació.
Cinquè.- Per a la justificació de l’actuació caldrà presentar el compte justificatiu
simplificat, segons model normalitzat per la Diputació, per l’import íntegre del
pressupost que figura a la part expositiva d’aquesta resolució.
Sisè.- El FORUM DE SINDICS, SINDIQUES, DEFENSOR I DEFENSORES
haurà de complir amb l’obligació de donar publicitat i difusió de la col·laboració
de la Diputació de Lleida i/o organismes autònoms, d’acord amb els principis
d’idoneïtat i proporcionalitat, en els termes que estableix la Guia de
Comunicació per als Beneficiaris dels Ajuts de la Diputació de Lleida i el
Manual del Programa d’Identificació Visual de la Diputació de Lleida amb les
corresponents normes d’aplicació, publicats a l’adreça de la pàgina web:
http://www.diputaciolleida.cat/l-diputacio/identitat-visual/ .
A aquesta obligació se li donarà compliment, en el moment de presentar la
justificació de l’actuació subvencionada, mitjançant la presentació del document
de “Declaració responsable de la publicitat”,
segons model facilitat per la Diputació de Lleida.
Setè.- Comunicar la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Vuitè .- Notificar l’acord a l’entitat beneficiària.”
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Els models a què es fa referència en aquesta resolució els trobareu a la nostra
web:
http://www.diputaciolleida.cat/231-municipis/serveis-per-al-mon-local/ajutsdirectes/

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
alternativament recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar
de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, davant la Diputació de Lleida,
de conformitat amb 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciósadministratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu de Lleida , en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la present
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar
el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciósadministratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la
desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugueu interposar
qualsevol altre recurs que estimeu pertinent.

Lleida, a la data de la signatura electrònica
El secretari general

Ramon Bernaus i Abellana
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