
 

 

Us notifico que, en data 27 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent: 
 
ATORGAMENT DE SUBVENCIÓN DE SERVEIS SOCIALS 
D’acord amb les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a associacions i similars 
per a la realització de programes i activitats d'atenció social, sanitària i semblants i després d’exhaurir-se el 
termini de presentació de sol·licituds. 
Vist l’informe tècnic favorable de data 21 de juliol de 2020, d’aprovació de l’atorgament de les subvencions 
per associacions i similiars per a la realització de programes i activitats d’atenció social de l’Ajuntament 
d’Amposta per a l’any 2020 d’acord amb els barems de puntuació. 
Vist l’informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics emès per la Interventora de data 22/07/2020 
De conformitat amb les atribucions conferides a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, i pels articles 37 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions.  
Amb tot l’anterior, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
PRIMER. Aprovar la justificació presentada per les entitats relacionades pel pagament de les subvencions 
atorgades: 
- A Ahida,  per la seva programació afavorint la inclusió de les persones amb trastorns de TDAH i autisme a 
través d’activitats que afavoreixen la cohesió social, per la viabilitat econòmica, l’estabilitat i continuïtat del 
projecte, 85 punts i una subvenció de  1.900 € 
- A la Lliga Contra el Càncer, per la realització d’activitats que permeten finançar projectes de suport 
psicològic, econòmic, etc per a les persones afectades de càncer, 100 punts i una subvenció de 3.500 € 
- A l’AEC-Gris per la realització d’activitats que permeten finançar projectes de suport psicològic, econòmic , 
etc per a les persones afectades i famílies de toxicomanies, 100 punts i una subvenció de 4.000 € 
- A Càritas, per l’ajut que ofereixen a les persones a l’hora de facilitar-los un mitjà de transport sostenible 
amb el medi ambient, 50 punts i una subvenció de 1.900 € 
- A Mans Unides per la seva programació vers les persones necessitades dels països del tercer món, per 
treballar per cobrir les necessitats bàsiques de les dones, per la seva conscienciació d’aquesta realitat i la 
 implicació de les persones que en formen part de l’associació i per la viabilitat econòmica , 100 punts i 
 una subvenció de 2.500 € 
- A l’Associació Terres de l’Ebre amb El Poble Saharaui pel seu ajut que permet  que infants del Sàhara 
puguin revisar la salut dels infants, la seva conscienciació de la  realitat del poble  Saharauí i la viabilitat 
econòmica, 50 punts i una  subvenció de 800 €. 
-  A l’Esplai La Caixa  per la seva programació afavorint la inclusió de les persones grans a través    d’activitats 
que afavoreixen la cohesió social, l’autoestima i per la viabilitat econòmica del projecte, 50 punts i una 
subvenció de 2.000 €. 
- Al Club Social Terres de l’Ebre per la realització d’activitats adreçades a persones amb  trastorn mental per 
a millorar la seva socialització, autonomia,  inclusió i la participació a la comunitat  i per la viabilitat 
econòmica del projecte, 50 punts i una subvenció de 1.400 €. 
- A la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre per la seva tasca en la inclusió social de les persones amb malaltia 
mental, a traves  del lleure i per la seva programació i viabilitat, 50 punts i una subvenció de  1.200 €. 
- L’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Amposta, per la realització d’activitats  adreçades a la inclusió  de 
les persones grans que afavoreixen la cohesió social i la socialització, 70 punts i una subvenció de 3.000 €. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a les entitats interessades, tresoreria, intervenció  i coordinadora 
de serveis socials. 
 
La qual cosa li notifico per al seu coneixement i efectes,  
 

Amposta, 27 de juliol de 2020 
El Secretari actal. 
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