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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Conveni col·laboració Ajuntament de Camarles i Creu Roja de Deltebre

Fets

 
En data 18 de febrer de 2020, la Creu Roja de Deltebre ha notificat a l’
Ajuntament de Camarles el conveni de subvenció nominativa entre l’
Ajuntament de Camarles i la Creu Roja de Camarles, per a la col·laboració i
desenvolupament d’activitats de caire social, situacions d’emergència o
activitats de plans de protecció civil,
Col·laboració en matèria d’assistències de prevenció i assistència sanitària,
serveis previstos durant el següent període: 01/01/2020 a 31/12/2020

Actes taurins a les festes de la segregació
Actes taurins a les festes majors
Actes taurins a les festes dels Lligallos
Curses esportives no competitives ( federades)
Curses esportives organitzades per Associacions de la Població
Altres preventius acordats per les dues parts

 

Fonaments de dret

Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels
interessos del municipi, ja que es prestarà a la població tots aquells servis
esmentats als antecedents,
Atès que l’Ajuntament disposa de partida pressupostària adient per atendre el
servei esmentat, i que amb aquest conveni es reduirà en gran mesura la
despesa, d’altres exercicis econòmics;
Atès que es tracta d’una competència residual de l’Alcalde;
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En conseqüència, PROPOSO:

Primer.- Aprovar el conveni de subvenció nominativa entre l’Ajuntament de
Camarles i la Creu Roja de Camarles,
per a la col·laboració i desenvolupament d’activitats de caire social, situacions d’
emergència o activitats de plans de protecció civil, i col·laboració en matèria d’
assistències de prevenció i assistència sanitària .
Segon.-Fer una aportació pel període de vigència d’aquest conveni ( 01/01
/2020- 31/12/2020) per import de 5.000,00 Euros en concepte de subvenció per:

a l’execució eficaç d’aquest conveni i especialment, d’aquelles activitats
que més càrrega de despesa directa impliquen amb càrrec a la partida
del Pressupost del 2020
Per als exercicis següents, es revisarà el conveni, en funció de les
necessitats d’ambdues parts, havent-se de convenir expressament,
abans del mes de gener de cada any, la signatura d’un nou conveni.
El pagament de la subvenció es realitzarà en forma de bestreta del 100%
de l’import de la subvenció.
Fer efectiu el pagament al mes de maig del 2020
. L’ingrés de l’import de l’esmentada ajuda és realitzarà per transferència
bancària al número de compte: IBAN: ES800180 0299 2900 1006 6977.
En cas que l’entitat dugui a terme altres activitats i/o serveis no inclosos
en el conveni amb l’Ajuntament de Camarles i que hagin de ser
remunerats econòmicament, caldrà que s’emeti una factura per part de
Creu Roja indicant específicament el número de compte en el qual s’ha d’
efectuar la transferència del pagament.

 

Col·laborar tècnicament i materialment en tot allò que li sigui possible per
al compliment dels objectius i prioritats compartides establertes en aquest
conveni marc.
La present subvenció resulta compatible amb altres que pogués obtenir el
beneficiari per a la realització de l'objecte d'aquesta subvenció, sense que
en cap cas l’import subvencionat pugui superar l’import de la despesa.

 
Tercer.-Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes
oportuns.



Quart.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament Sr. Josep Antoni Navarro Serra per
a signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords
precedents.
Cinquè.- Notificar el present acord a la Creu Roja de Deltebre, per al seu
coneixement i efectes

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació


