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EXPEDIENT 28875/2019 SBD_BEN- 19/2020/ CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DIRECTA CARITAS
INTERPARROQUIAL. CAI SANT FRANCESC DE BORJA
ASUMPTE:

CONCESSIÖ DE SUBVENCIÒ DIRECTA CARITAS INTERPARROQUIAL CAI
SANTFRANCESC DE BORJA EXERCICI 2020 EN EXERCICI DE MESURES
EXCEPCIONALS I URGENTS R.D. 463/2020

DECRET D’ ALCALDIA

Atès que en l’actualitat existeixen per ambdues parts les circumstàncies que, en el
seu moment motivaren la formalització d’aquest conveni, resulta convenient prorrogar
la seua vigència de forma expressa.
Atès el Real Decret 463/2020 , de 14 març, pel que es declara el Estat de Alarma per
a la gestió de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que ha estat publicada en el
Butlletí Oficial de l’Estat, numero 67, de 14 de març de 2020, on en la seua
Disposició final primera RD463/2020. Ratificació de les mesures adoptades per les
autoritats competents de les Administracions Públiques on en el seu punt 1,
determina “Queden ratificades totes les disposicions i mesures adoptades prèviament
per les autoritats competents de les comunitats autònomes i de les entitats locals en
ocasió del coronavirus COVID-19, que continuaran vigents i produiran els efectes
previstos en elles, sempre que resulten compatibles amb aquest reial decret”
Atès el Decret de Alcaldia 2505/2020 de 15 de març en el que s’ adopten una sèrie
de mesures per a garantir el compliment del RD 463/2020, en el que es decreta el
Estat d’ Alarma per el Govern de Espanya, per a la gestió de la situació de crisis
sanitària ocasionada pel COVID-19 i atès el apartat setè de la part dispositiva del
decret de Alcaldia 2505/2020 on estableix la suspensió de les reunions de treball i
les sessions d'òrgans col·legiats municipals, excepte les estrictament necessàries
que hagen de celebrar-se en compliment d'obligacions imposades per autoritats
competents a l'efecte de l'estat d'alarma, i en tant es mantingui aquesta situació.

Número: 2020-2557 Data: 18/03/2020

Vist que la clàusula sisena estableix que la seua vigència és indefinida, tret que
qualsevol de les parts ho comunique de forma motiva amb una antelació de dos
mesos a la finalització de l’exercici anterior en el qual tinga que causar efecte.
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Vist que la clàusula primera del qual estableix que amb dues parts convenien que la
subvenció s’havia de destinar a finançament del manteniment del Centre d’atenció
integral San Francesc de Borja

DECRET
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Vist que amb data 26 de gener de 2012 es va signar un Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Gandia i Caritas Interparroquial Gandia, amb CIF P4600449E.

Atès que l’objecte del conveni té per al manteniment del Centre d’atenció integral
Sant Francesc de Borja (CAI) i, davant la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el
seua auxili resulta essencial per atendre les necessitats dels col·lectius més
vulnerables per enregistrar un major risc i que davant de les mesures i
recomanacions realitzades per les autoritats, veuen menyscabada la seua mobilitat i
d’ aquesta manera donar cobertura a les necessitats escaients de l ‘ Estat d’ Alarma.
Atès que s’ha disposat la despesa de la quantitat acordada amb càrrec a la partida
82.23101.48900 amb crèdit inicial de 45.000,00 euros del pressupost de 2019,
pressupost a dia de avui en vigor, segons determina el article 169 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març.
Atès que aquesta associació manca de liquiditat per a fer front a les despeses
derivades del manteniment del CAI i que no pot esperar els 15 dies naturals de
durada de l ‘Estat d Alarma establert pel RD 463/2020.

Primer- Aprovar la concessió d’una subvenció per import de 45.000.-euros a l’entitat
Caritat Interparroquial Gandia, amb CIF P4600449E, per a dur a terme el
finançament de les despeses derivades del manteniment del CAI Sant Francesc de
Borja.
Segon- Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament
en la quantitat de 45.000 € amb càrrec a la partida pressupostària 82.23101.48900
(RC op prèvia 920200002337) del pressupost municipal vigent ( pressupost 2019
prorrogat 2020)
Tercer- Notificar el decret a Càritas Interparroquial Gandia i als departaments
d’Intervenció i Tresoreria, perquè formalitze l’autorització del pagament d’aquesta
subvenció.
Quart- Donar conter a la Junta de Govern Local i al Ple en la pròxima sessió.

L’ALCALDESSA

El TITULAR ACCTAL. DE L’ÒRGAN
DE SUPORT A LA JGCG

Diana Morant Ripoll

Francisco Rius Mestre

DECRET

RESOLC,
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Atès el article 124.4.h de la llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de Bases del Règim
Local, on determina que es competència de l ‘Alcalde adoptar les mesures
necessàries i adequades en casos d'extraordinària i urgent necessitat, donant
compte immediata al Ple.
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Atès a la Llei 5/2010, de 28 de maig, per la qual s'estableix l'aplicació al municipi de
Gandia del règim d'organització dels municipis de gran població sent-li d’ aplicabilitat
el títol X de la llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de Bases del Règim Local
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