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Dilluns, 20 de juliol de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vallromanes

ANUNCI de l'Ajuntament de Vallromanes, sobre convocatòria de subvencions a entitats i associacions sense ànim de  
lucre

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2015 va adoptar un acord, 
quina part resolutiva transcrita literalment diu:

"Primer.- Aprovar la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics a entitats i associacions sense ànim de lucre per 
a l'any 2015, d'acord amb les bases aprovades definitivament i publicades en el BOP de data 7 de febrer de 2011, el 
text de la qual és la següent:

CONVOCATÒRIA

La present convocatòria té per objecte iniciar el procediment per la concessió, en règim de concurrència pública de 
subvencions per entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi de Vallromanes, que concedeix l'ajuntament, i 
previstes en les bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de febrer de 2011.

1. Crèdit Pressupostari

La quantia màxima de despeses en aquesta convocatòria de subvencions és de 14.909 EUR, que s'imputaran a la 
partida 01 33000 48901 del pressupost vigent.

2. Objecte, condicions i finalitat de concessió de la subvenció

Són subvencionables les activitats de caràcter cultural, esportiu, juvenil, social, sanitari, mediambiental, cívic, educatiu o 
qualsevol altra de naturalesa anàloga, que complementi o supleixi els serveis de competència municipal regulats pels 
articles 25 a 28 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de règim local, i altra legislació concordant, o sigui 
d'interès públic local. L'Ajuntament també pot subvencionar l'adquisició de material inventariable per al funcionament 
habitual de les entitats beneficiaries a les que es refereix l'art.6 de les bases publicades en el  Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona de data 7 de febrer de 2011.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria s'hauran de destinar a finançar projectes i activitats 
desenvolupats durant l'any 2015.

3. Requisits per a sol·licitar la subvenció

Podran ser beneficiaris de les subvencions, les associacions i  entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre 
Municipal  d'Entitats  de  Vallromanes  que,  realitzin  alguna  de  les  activitats  relacionades  en  l'article  4  de  les  bases 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de febrer de 2011.

Les sol·licituds de subvenció i documentació que s'ha d'adjuntar, de conformitat amb el previst en l'art.7 de les bases, es 
formalitzaran en el model normalitzat que serà facilitat pel propi Registre General de l'Ajuntament o que es pot obtenir a 
partir de la pàgina web municipal.

En el cas que fóra necessari esmenar la sol·licitud presentada o la documentació acom panyatòria, es procedirà de 
conformitat amb el previst en l'art.8 de les bases.

4. Òrgans competents per a la valoració i resolució del procediment

La instrucció del procediment de concessió dels presents ajuts correspondrà a la Comissió de selecció integrada pels 
membres que s'indiquen a l'art. 10.2 de les bases. La resolució del procediment correspondrà a la Junta de Govern 
Local. C
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5. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de la Corporació, o en els mitjans previstos en l'art. 38.4 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, en el termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present  
convocatòria de concurs públic en el BOP i en el taulell d'anuncis de la corporació.

6. Termini de resolució i notificació

La resolució dels ajuts es comunicarà en el termini màxim de tres mesos. A partir d'aquest termini el silenci administratiu  
s'entendrà desestimatòri.

7. Criteris de valoració de la subvenció i la seva ponderació

Els criteris de valoració i ponderació dels ajuts convocats són els recollits en l'art.9 de les bases publicades en el Butlletí  
Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de febrer de 2011. 

8. Publicació

La convocatòria s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis de la Corporació i en la web  
municipal.

Segon.-  Aprovar l'autorització de la despesa, document comptable A, per un import de  17.000 EUR amb càrrec a la 
partida 01 33000 48901 del vigent pressupost municipal."

Vallromanes, 9 de juny de 2014
L'alcalde, David Ricart i Miró

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