Anunci de convocatòria

Mitjançant Acord de Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2019, s'ha
acordat efectuar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a entitats i associacions sense ànim de lucre del
Voltreganès, any 2019, que s'insereix a continuació:

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
DEL VOLTREGANÈS, ANY 2019
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 el que estableix la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que modifica el règim
jurídic de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Vist que per acord del Ple, en sessió celebrada el dia 6 de març de 2018, van ser
aprovades inicialment les Bases Reguladores Específiques per a la concessió de
subvencions per a entitats i associacions sense ànim de lucre del Voltreganès
mitjançant el procediment de concurrència competitiva i que durant el termini
d’exposició pública no s’han presentat reclamacions ni al·legacions.
Atès que el contingut de la present convocatòria s’ajusta a allò previst a l’article
23.2 de la LGS.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés
de selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 124.2 del ROAS i de
conformitat amb la resolució de la IGAE de 10 de desembre de 2015, procedeix
comunicar el contingut d’aquesta convocatòria a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) i la posterior publicació del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
En virtut de tot això, la Junta de Govern Local ha adoptat els següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, per a l’atorgament de subvencions per a entitats i associacions

sense ànim de lucre del Voltreganès per a l’exercici 2019 destinades a finançar
projectes/activitats que tinguin com a objectiu:
-Promoure i difondre la cultura al municipi.
-Promoure i difondre l’educació al municipi.
-Fomentar l’esport al municipi.
Segon.- ESTABLIR que el termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un
mes des del dia següent a la publicació de la convocatòria del concurs en el
Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per
un import de 9.580 euros amb càrrec a les aplicacions i per les quanties
següents del pressupost de l’exercici 2019:

Aplicació
pressupostària
3261.48000

Import màxim
autoritzat
3.600,00

3230.48000

1.000,00

3380.48000

300,00

3400.48000

3.380,00

9200.48000

1.300,00

TOTAL

9.580,00

Quart.- ENVIAR a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) el text
de la present convocatòria per a la publicació del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
(SNPS).

Sant Hipòlit de Voltregà, 26 de febrer de 2019
L’alcalde,

Hipòlit Serra Rodríguez

