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13.1 Subvenció a l'Associació de Defensa Forestal, any 2016.
ANTECEDENTS DE FET
Considerant l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 21 de desembre de
2016, del qual se’n desprèn la necessitat de garantir el finançament de les activitats de
prevenció d’incendis de l’Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze del Vallès
(ADF) per a l’exercici 2016.
FONAMENTS DE DRET
-

Atès els articles 303 a 311 del decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
govern local.

-

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.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la subvenció a l’Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze del
Vallès amb NIF G60985868, per al desenvolupament de les actuacions de prevenció
d’incendis forestals per a l’any 2016, per un import de 3.104,78€.
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la
despesa (ADO) corresponent, per un import de 3.104,78€ a càrrec de la partida
1300/1720/4800000 del pressupost vigent.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
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Quart.- Comunicar aquest acord a Serveis Econòmics de l’Ajuntament.
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