DECRET DE LA TINENT D’ALCALDE DE L’ÀREA D’IGUALTAT I DRETS SOCIALS

Identificació de l’expedient 6696/2019

1. Des de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials de l’Ajuntament de Calafell es disposa de la partida
pressupostària Fons de Solidaritat, amb l’aplicació 300/2314/4800020 Fons solidaritat, sense
finançament per part d’altres Administracions Públiques, la qual es planteja destinar
parcialment a l’adquisició de productes alimentaris i de primera necessitat, destinats a
persones i famílies del municipi que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica i/o risc
d’exclusió social, dintre de les funcions municipals de vetllar pels interessos públics generals
de les i els veïns de Calafell, com Administració més propera a la ciutadania.
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2. Aquests ajuts amb caràcter d’urgència social pretenen ajudar a pal·liar problemàtiques que
s’han vist agreujades a conseqüència de la pandèmia per COVID-19, que tenen a veure amb
la cobertura de les necessitats bàsiques a nivell alimentari i en relació a altres productes de
primera necessitats, com ara els destinats a la higiene personal i de la llar.
3. Davant la possibilitat d’obtenir suport econòmic per part de la Fundació Bancària “La Caixa”,
per tal de cobrir part del pressupost municipal destinat als esmentats ajuts, l’Alcalde de la
Corporació signa electrònicament el document de donació, amb un import de 4.500€, en
data 8 de maig de 2020.
4. En data 15/07/2020, el coordinador de l’Àrea d’Igualtat i Drets proposa l’acceptació de la
donació de Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”, amb un
import de 4.500€.

Fonaments de dret
1. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals.
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Acceptació de la donació per part de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions
Barcelona “la Caixa” a l’Ajuntament de Calafell, per un import de 4.500 euros, a efectes
col·laboració en el finançament de la partida del Fons de Solidaritat, destinada a l’adquisició
productes alimentaris i de primera necessitat adreçats a persones i famílies en situació
vulnerabilitat econòmica i/o risc d’exclusió social.
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2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.
3. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions
públiques.
5. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
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6. Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques
de Catalunya.
7. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
8. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d'Alcaldia 3933/2019, de data 19 de
juny de 2019.

Resolució:
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Per tant, resolc:
1. Acceptar la donació per part de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
“la Caixa” a l’Ajuntament de Calafell, per un import de 4.500 euros, a efectes de
col·laboració en el finançament de la partida del Fons de Solidaritat, destinada a l’adquisició
de productes alimentaris i de primera necessitat adreçats a persones i famílies en situació de
vulnerabilitat econòmica i/o risc d’exclusió social.
2. Publicar aquest acord a la web municipal i al Portal de Transparència de l’Ajuntament de
Calafell.
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3. Comunicar l’aprovacio d’aquest acord als interessats.
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