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CONSORCI SANITARI DE 
TERRASSA 

 
 

 
ASSUMPTE: Notificació d’una resolució  
EXPEDIENT: JSUB – 5698/2021 
 
Us notifico que s'ha registrat la resolució amb codi 2021-10-14 JSUB-05698/2021 del regidor 
delegat de Serveis Socials, la qual diu literalment: 

 

" Identificació de l’expedient  
 
Expedient JSUB- 5698/2021 relatiu a l'aprovació de la justificació i pagament al Consorci 
Sanitari de Terrassa, de la subvenció atorgada pel projecte “Programa de dispositiu de suport a 
la dependència”. TRET 45/2020. 
 
 

Fets 

 
1. La regidoria delegada de Serveis Socials, va atorgar l’ import de 24.500,00 € de subvenció 

mitjançant la resolució 2020-08-11 ADSU-06513/2020 a Consorci Sanitari de Terrassa pel 
projecte “Programa de Dispositius de Suport a la Dependència”. 

 
2. El 20 de juliol de 2020 de  es va comptabilitzar l’operació ADO 114826, per import de 

24.500,00 €.  
 
3. En data 17 de setembre de 2020  es va fer un primer pagament d’aquest import atorgat, 

operació RP 142639, per import de 19.600,00 €. 
 
4. El 23 de febrer de 2021, el consorci va presentar, amb número de registre d’entrada 

23022021 155622 la memòria justificativa de l’entitat que acredita la realització de l’activitat 
subvencionada amb un cost total de 27.609,75 € i que inclou un compte justificatiu per 
import 27.609,85 €, i va sol·licitar el pagament de l’ import  de la subvenció.  

 
5. D'acord amb l'Informe emès per la directora de serveis de Serveis Socials i un cop revisada 

la documentació presentada per l’associació, que justifica la realització de l’activitat durant 
l’any 2020, es valora que és correcta i conforme a les bases de subvencions i la resolució 
d’atorgament.  

 
 

Fonaments de dret 
 
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament aprovat pel 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 i en 
concret els articles 30 i 31 referents a la justificació de la subvenció i les despeses 
subvencionables.  
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2. Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Terrassa, aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de 30 de març de 2017, en relació al pagament i la justificació de la 
subvenció.  

 
3. El 25 de gener de 2018 l’Ajuntament en Ple va aprovar inicialment les bases especifiques 

que regeixen l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa per a la 
realització de projectes, activitats i serveis. 

 
4. Decrets 10702 i 10850 de 12 i 19 de desembre de 2019, de convocatòria del procés per a la 

concessió de subvencions, en règim de concurrència pública i competitiva, per a la 
realització de projectes, activitats i serveis per a l’any 2020. 

 
5. Decret 2020-08-11 ADSU-06513/2020, d’11 d’agost de 2020, de concessió de subvencions 

per a la realització de projectes, activitats i serveis desenvolupats durant l'any 2020 dins la 
matèria de Serveis Socials  corresponent a la línia de promoció i foment per a la igualtat 
d’oportunitats, la promoció social i la individual, la inclusió social, l’autonomia de les 
persones, la millora de les condicions de vida i l’eliminació de les situacions d’injustícia 
social. 

 
6. Decret de delegacions d’alcaldia amb número de registre: 2020-11-05 DELE-11407/2020. 

 
 

Resolució 
 
 

Per tot això, resolc,  
 
1. Aprovar la justificació presentada per a Consorci Sanitari de Terrassa, de la subvenció 

atorgada pel projecte “Programa de Dispositius de Suport a la Dependència” per un import 
de 24.500,00 €.  

 
2. Satisfer el pagament pendent de la subvenció atorgada, import de 4.900,00 €, a Consorci 

Sanitari de Terrassa amb número de NIF Q5856145G i amb càrrec a l'operació comptable 
ADO 114826 de data 20 de juliol de 2020. 

 
3. Tancar l’expedient ja que amb aquest pagament es fa efectiu el total de l’ import atorgat per 

a l’any 2020.  
 
4. Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’entitat.” 
 

 
 

 

La qual cosa us notifico als efectes oportuns, tot indicant-vos que contra aquest acte 
administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició amb 
caràcter potestatiu davant del mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes comptat a 
partir de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació o recurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. No obstant això, podreu interposar-ne 
qualsevol altre si ho considereu convenient. 
 


