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La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 11/11/2020, i sense
perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
PCG200904:

ASSUMPTE
Aprovació inicial de les bases particulars que regulen l'atorgament de beques per al Programa de Voluntariat
internacional per a joves i la convocatòria pública per a l'exercici 2020-2021.
Número d'expedient N666/2020/000008

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a través de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau, d'acord amb el que
disposa el Pla director de cooperació 2017-2020 té com a objectiu estratègic implicar a la ciutadania santboiana en
una acció per la justícia global, per augmentar la consciència crítica i afavorir un compromís actiu amb la solidaritat.
Amb aquest objectiu, estableix com a acció prioritària iniciar un programa de voluntariat a terreny que permeti
involucrar el jovent en accions de cooperació i la realitat del Sud;
Aquest tipus de programa es fonamenta en la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.
Concretament, en l'article 4 sobre les finalitats de la llei, que estableix que per tal de fomentar el compromís i les
capacitats de la ciutadania de Catalunya, l'Administració de la Generalitat i ens locals han d'emprendre accions de
sensibilització, educació i formació i fomentar la formació i capacitació de voluntaris. Tot això queda desenvolupat en
l'article 32 relatiu al Foment del voluntariat per a la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional.
Aquesta vinculació entre el voluntariat i la justícia global, la defensa dels drets humans, el foment de la pau, queda
reflectida també en la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme, que entre les
activitats d'interès general recull les que es vinculen a aquests àmbits (article 5, h).;
Atès que el 30 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment unes bases que havien de
regir aquesta convocatòria;
Atès que que aquell procediment va quedar invalidat perquè no es va realitzar la publicació de la convocatòria segons
està previst a l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 127 de novembre General de Subvencions, modificat per la Llei
15/2014 de 16 de novembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa;
Atès que es van rebre 5 sol·licituds de subvenció a causa de la informació que constava a la seu electrònica en
relació a les bases aprovades el 30 de desembre de 2019 i que foren publicades posteriorment al BOP;
Atès que s'han redactat les bases que han de regular la sol·licitud i l'atorgament de les beques per al Programa de
voluntariat internacional per a joves així com la convocatòria;
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És objecte de les presents bases establir la regulació per la concessió de beques individuals de l'any 2020 per
participar en una experiència de voluntariat internacional, durant l'any 2020 o 2021, vinculada al treball en cooperació,
solidaritat i drets humans que realitzen les ONG, ja sigui a través d'una estada solidària, d'un camp de treball o fent
acompanyament internacional;

L'import d'aquestes beques es consignarà a la partida pressupostària 503 92008 48911 Beques programa Voluntariat
Internacional, del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2020.
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Vist l'informe tècnic emès per la tècnica de cooperació, solidaritat i pau, de data 27 d'octubre de 2020;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/11/2020
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de
Ple, que tingué lloc el dia 01/07/2019 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de
l'Ajuntament,

ACORD
Primer: Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions en concepte de Beques programa Voluntariat
internacional per a joves per a l'exercici 2020-2021.
Segon: Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant un termini de 20 dies, mitjançant la publicació al
BOP i al tauler d'anuncis de la Corporació.
Les bases esmentades s'entendran aprovades definitivament si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el
període d'informació pública.
A efectes de la comunicació de les presents bases a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, es traduiran i
publicaran en llengua castellana. En cas de dubte o discrepància entre les dues versions, l'original i vàlida serà
l'aprovada en llengua catalana.
Tercer: Aprovar la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions en concepte de beques del Programa de
Voluntariat internacional per a joves per a l'exercici 2020-2021
El termini de presentació de sol·licituds per participar-hi serà de quinze dies a comptar de l'endemà la publicació en el
BOP de la convocatòria.
Quart: Ordenar la publicació de la convocatòria pública al BOP mitjançant la Base de Dades Nacional de
Subvencions, i al tauler d'anuncis de la Corporació
Cinquè: Autoritzar la despesa per un import de cinc mil euros ( 5.000 euros), d'acord amb les bases esmentades
Sisè: Acceptar les cinc sol·licituds de beques presentades amb anterioritat a aquesta convocatòria a causa de la
informació feta pública pel propi Ajuntament.
L'import esmentat 5000,0 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 503 92008 48911, Beques programa Voluntariat Interncional
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PEU DE RECURS
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant
l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi
d'entendre desestimat de forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província 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 creieu convenient.

Signat electrònicament:
Secretaria general
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Data: 13/11/2020
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