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Dijous, 19 de novembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

ANUNCI

La Junta de Govern Local va prendre en sessió de data 5 d'octubre de 2015 el següent acord, que es fa públic en 
compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

"Vist el marc legal  pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,  
General  de  Subvencions  (en  endavant  LGS),  i  el  seu  Reglament  de  desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  Decret 
887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d'Obres Activitats i Serveis  
dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

Vist l'acord del Ple de data 28 de setembre de 2015 pel qual s'aprova inicialment l'Ordenança General de Subvencions 
de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.

Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència competitiva és la forma ordinària de 
concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l'article 22 de la LGS.

Vist que l'import total que es destinarà al foment d'aquestes actuacions és de 14.000 EUR amb càrrec a les aplicacions  
pressupostàries 13.341.480.03; 04.334.480.04; 05.326.480.06 i 12.326.480.06 del pressupost de l'exercici 2015.

Vist que l'article 12 de l'Ordenança en concordança amb l'article 14.3, estableix que conjuntament o prèviament a la  
convocatòria del procés de selecció s'hauran d'aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores.

Atès que en aquest cas concret cal procedir a l'aprovació conjunta de les Bases Reguladores i de la seva convocatòria.

Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s'ajusta a allò previst als articles 17.3 i  
23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 14.2 de l'Ordenança.

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de conformitat amb allò 
previst als articles 13.3 i 14.3 de l'Ordenança, i 124.2 del ROAS, s'ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província amb el contingut d'aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, tot determinant el 
termini de presentació de sol·licituds.

Vist el Decret de l'alcaldia de data 7 de setembre de 2015 relatiu a la delegació de competències a la Junta de Govern  
Local.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, amb l'objecte de fomentar l'associacionisme entre veïns del municipi i la realització d'activitats i projectes 
per part d'entitats sense ànim de lucre, que els seus estatuts regulin el caràcter gratuït dels seus càrrecs, l'obligatorietat 
d'aprovació dels comptes per part per part de l'Assemblea de socis i la condició d'iguals de tots els seus socis.

Segon.- Aprovar la convocatòria d'aquestes subvencions per un import màxim de 14.000 EUR, el contingut de la qual 
consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que en elles s'indica.

Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de amb càrrec a l'aplicació:

13.341.480.03: 7.000 EUR.
04.334.480.04: 4.540 EUR.
05.326.480.06: 1.800 EUR.
12.326.480.06: 660 EUR.

Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l'anunci de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria, de 
conformitat amb allò que estableix l'article 14.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, i l'article 124.2 
del ROAS.
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Dijous, 19 de novembre de 2015

Cinquè.- Condicionar aquesta acord a l'aprovació definitiva de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta."

Sant Julià de Vilatorta, 6 de novembre de 2015
L'alcalde, Joan Carles Rodríguez Casadevall

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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