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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1789/2019

La junta de govern local

LUIS MARTIN MONTULL, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 7 / d’agost / 2019 s’adoptà l’acord següent:

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals,
per al foment del moviment associatiu i la participació dels ciutadans en la vida
cultural, artística, educativa, juvenil, esportiva, i festiva, la participació ciutadana, el
benestar social, per tal de donar suport al teixit associatiu del municipi. Així mateix,
aquestes bases tenen per objecte la regulació del règim jurídic i del procediment que
cal seguir per a la sol•licitud, concessió, justificació i pagament de subvencions a les
entitats per part de l’Ajuntament d’Alcanar, a través de la regidoria d’Esports.
D’acord amb l’article 118 del Decret 179/95 de 13 de juny (ROAS), les subvencions
tenen per objecte la disposició gratuïta de fons públics que els Ens Locals atorguen a
les entitats per fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per promoure la
consecució d’una finalitat pública.
Atès l’art. 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que les Bases s'han de sotmetre
a informació pública com a mínim per un termini de 20 dies i s'han de publicar en el
Butlletí Oficial de la Província, amb exposició en el Tauler d'Anuncis de la Corporació.
Atesa la proposta feta per la regidoria d’Esports, d’aprovació de les bases que han
de regir la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions per activitats a
realitzar per entitats esportives d’Alcanar (exercici 2019).
A proposta de la regidoria d’Esports la Junta de Govern Local aprova, per unanimitat,
l’adopció dels següents
ACORDS:
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Proposta de la regidoria d'Esports d'aprovació de les bases reguladores i
convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a entitats esportives del municipi d'Alcanar

Ajuntament d'Alcanar
PRIMER. APROVAR INICIALMENT les bases que han de regir la convocatòria
pública per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per
a entitats esportives d’Alcanar (exercici 2019)
SEGON. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquestes Bases, mitjançant pel
termini de 20 dies hàbils a comptar des de la data de publicació en el Butlletí Oficial
de la Província (BOPT), amb exposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a fi que
per les persones interessades s’hi puguin presentar al•legacions, reclamacions o
suggeriments. Transcorregut el termini d’exposició sense que s’hi hagin produït
reclamacions i/o al•legacions, aquestes Bases quedaran aprovades definitivament.
TERCER. LA PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS. El termini de presentació de
sol•licituds serà de 19 dies, del 11 de novembre al 30 de novembre del 2019.
QUART. DISPOSAR que, un cop aprovades definitivament aquestes Bases, es
publicaran al tauler d’Edictes de l’Ajuntament, a la pàgina web www.alcanar.cat i al
BOPT.
CINQUÈ. TRAMETRE aquests acords al departament d’Intervenció-Tresoreria i a les
regidories corresponents.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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