La secretaria general de l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
CERTIFICA:
Que l'alcalde en data 25 de novembre de 2020, ha dictat la següent resolució:
Ateses les Bases per a l’atorgament de subvencions en matèria de cooperació al
desenvolupament publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de
12 de març de 2020 (X2020007902).
Atesa la convocatòria per a la concessió d’aquesta subvenció, publicada en el BOPB de
2 de juliol de 2020.
Atès que la Mesa col·legiada prevista en les Bases, en reunió de 13 de novembre de
2020, l’acta de la qual consta a l’expedient, ha fet l’avaluació de les sol·licituds
presentades i la proposta de resolució del procediment.
D’acord amb els informes de la Intervenció municipal amb referència número
22020001304.
Atès l'article 53.1.u del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
HE RESOLT
1. Aprovar la concessió de les subvencions en matèria de cooperació al
desenvolupament següents:
- Codi: 20/G4/16
- Beneficiari: ALKARIA ASSOC. CATALANA SOLIDARITAT I COOPERAC.
INTERNAC. PEL DESENVOLUPAMENT (G63811939)
- Actuació subvencionada: Reforçar l’equipament pedagògic de l’Institut de
secundària de Bonconto, Senegal (2a fase)
- Import subvenció: 1.140 €
- Codi: 20/G4/19
Codi segur de verificació: aa9db161-5074-450e-9c0a-c4fb9f74ba5f
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).

Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

- Beneficiari: ASSOC. D'IMMIGRANTS PER LA PROMOCIÓ DE
L'AGRICULTURA EN HARR (MAURITÀNIA) (G63769764)
- Actuació subvencionada: Reciclatge de plàstics al poble de Harr (Mauritània)
- Import subvenció: 1.060 €
- Codi: 20/G4/18
- Beneficiari: FASSULO, ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL SENEGALESA
(G64463177)
- Actuació subvencionada: Finalitzar i equipar la maternitat del centre d’atenció
primària de Tambacounda.
- Import subvenció: 1.340 €
- Codi: 20/G4/17
- Beneficiari: MOLLET AMB CUBA (G64819865)
- Actuació subvencionada: Col·laboració amb la Brigada Mèdica Cubana Henry
Reeve
- Import subvenció: 640 €
2. Autoritzar i disposar la despesa corresponent per un import de 4.180 € a càrrec de
la partida G4 2311 48900 del pressupost municipal de 2020.
3. Reconèixer l’obligació per un import de 4.180 € i ordenar el pagament de 3.135 €
corresponent al 75% de l’import de la subvenció a nom de les entitats beneficiàries
que consten el primer acord en concepte de bestreta.
4. Condicionar el segon pagament i final per import de 1.045 € de la subvenció, a
corresponent al 25% a l’efectiva justificació de les entitats beneficiàries del primer
acord per l’import total de la subvenció atorgada
5. Anul·lar el sobrant de 9.820 € de l’autorització de despesa que ja no es requereix
per aprovar concessions de subvencions en matèria de cooperació al
desenvolupament.

I perquè així consti, s’expedeix la present certificació d’ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldia.
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