Apartat de correus, 24
08850 Gavà
gava@esquerra.org

ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà

FORMULO
La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic
Municipal i l’article 105.4 del 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, per a ser contestada per escrit
en un termini màxim d’un mes.
El passat Ple de 27 d’abril, es va aprovar el següent punt a l’ordre del dia:
“Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm 07/2017 del pressupost
general 2017 de l’Ajuntament de Gavà”
Aquest acord realitza una transferència de crèdit a “aplicacions de subvencions
nominativas”, per un import de 28.000€, amb els següents moviments:
Transferència negativa de la partida “11016 2311A 480220317 Convenis Entitats S.
Socials" Transferència positiva a la partida “11016 2311A 480169917 Subvenció
Associació Pro-ajudes Minories Marginades".
El nostre grup municipal a través del regidor membre de la Comissió informativa, ha tingut
coneixement que en el si de la Comissió informativa de Nova Governança es va justificar
l’aplicació d’aquesta subvenció directa concedida a l’entitat “Assocciació Pro-ajudes Minories
Marginades”, amb la finalitat de donar compliment a un conveni o acord amb l’entitat.
En la documentació facilitada per l’Ajuntament en el passat Ple del mes d’abril, no consta
cap document relacionat amb la signatura d’un conveni o acord amb l’esmentada entitat.

Vist això, formulem la següent

Pregunta
• Per a quines finalitats es destinaran els 28.000€ concedits a l’Associació Pro-ajudes
Minories Marginades?
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Que d’acord amb el previst als articles 164,2,c, 164,3 i 164,5 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
se’ns lliuri la següent informació:

Còpia del conveni o acord entre l’Ajuntament de Gavà i l’Associació Pro-ajudes Minories
Marginades.

Gavà, 9 de maig de 2017

Albert Massana i Gràcia
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

