La secretaria general de l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
CERTIFICA:
Que l'alcalde en data 10 de novembre de 2020, ha dictat la següent resolució:
Ateses les Bases per a l’atorgament de subvencions en matèria de salut pública
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 12 de març de
2020 (X2020007903).
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 15 d'octubre 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
22020001299
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 salut pública següents:
-

-

Codi: 20/H3/01
Beneficiari: Assoc. de Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilitat
Química Múltiple i Persones Afectades per Radiacions Ambientals de Mollet i
Comarca
CIF: G62669981
Actuació subvencionada: Psicoterapia corporal, revista i chikung
Import: 2.325,00 €

Codi segur de verificació: 07731d6e-89d8-4222-b954-14b555909752
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).
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-

Codi: 20/H3/02
Beneficiari: ACTUAVALLÈS, Actuem contra el VIH/SIDA
CIF: G60427523
Actuació subvencionada: Act. Preventives de VIH/SIDA i ITS en prostitució
Import: 1.275,00 €

-

Codi: 20/H3/03
Beneficiari: Fundació Privada Salut Mental Catalunya
CIF: G64746613
Actuació subvencionada: Club social
Import: 4.875,00 €

-

Codi: 20/H3/04
Beneficiari: Vallès Natura
CIF: G61641254
Actuació subvencionada: Foment del proteccionisme
Import: 1.350,00 €

-

Codi: 20/H3/05
Beneficiari: Associació Mollet Contra el Càncer
CIF: G66518234
Actuació subvencionada: Txi kung, fisioteràpia
Import: 1.050,00 €

-

Codi: 20/H3/06
Beneficiari: Asociación Española Contra el Cáncer AECC
CIF: G28197564
Actuació subvencionada: Suport psicològic a malalts oncològics
Import: 750,00 €

-

Codi: 20/H3/07
Beneficiari: Associació Adopta un Amic
CIF: G66055427
Actuació subvencionada: Foment del proteccionisme
Import: 1.350,00 €

2. Disposar la despesa corresponent per un import de 12.975 € i amb càrrec de la
partida H3 3110 48900 del pressupost municipal de 2020.
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3. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament del 50 % de l’import de la subvenció a
les entitats beneficiàries en concepte de bestreta.
4. Anul·lar l’autorització de despesa que ja no es requereix per atendre el pagament de
subvencions en matèria de salut pública.

I perquè així consti, s’expedeix la present certificació d’ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldia.
Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]
[Firma02-01]
EL SECRETARI ACCIDENTAL
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
23/11/2020

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
23/11/2020
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