
Divendres, 29 d'abril de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Arenys de Munt

EDICTE

Finalitzat el termini d'exposició pública de quinze dies hàbils el dia 13/04/2016, després de la publicació al Butlletí Oficial  
de  la  Província  de  Barcelona,  al  tauler  d'edictes  i  a  la  web  municipal,  de  l'acord  d'aprovació  inicial,  pel  Ple  de 
l'Ajuntament d'Arenys de Munt, reunit en sessió ordinària de data 10/03/2016, de la modificació dels apartats 5 i 6 de 
l'article 26 de les Bases d'Execució del Pressupost aprovat per a l'exercici de 2016, no s'han presentat al·legacions ni  
suggeriments  per  part  d'interessats  i,  per  tant,  aquest  acord  esdevé definitiu,  per  la  qual  cosa  es  procedeix  a  la 
publicació d'aquestes modificacions:

Es modifica l'article 26, apartats 5 i 6, segons el següent detall:

- Ampliar el contingut de l'apartat 5 actual amb els següents paràgrafs:

"S'entén per subvenció qualsevol disposició dinerària efectuada per l'Ajuntament o entitats que en depenen, a favor de 
persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una 
activitat,  l'adopció  d'un comportament  singular,  ja  efectuats  o per  efectuar,  o  la  concurrència  d'una  situació,  en el 
benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que es derivin.

c) Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública 
o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública.

Són també subvencions, doncs, els premis derivats d'una convocatòria i els ajuts o auxilis que no atenen necessitats 
peremptòries amb finalitats de caràcter social, i tots els altres supòsits no exclosos per la normativa vigent."

- Modificar el contingut de l'apartat 6, que queda redactat com segueix:

"L'òrgan competent per l'aprovació de les bases reguladores de la concessió de les subvencions serà el Ple, i per la  
convocatòria, l'atorgament de les mateixes i l'aprovació de les justificacions serà la Junta de Govern Local.

No obstant això, l'òrgan competent per a l'aprovació de les bases reguladores de la concessió de premis i d'ajuts de  
naturalesa  no peremptòria  serà  la  Junta de Govern Local,  així  com per  la  seva convocatòria,  l'atorgament  de  les 
mateixes i l'aprovació de les justificacions. També serà competent la Junta de Govern Local per a l'aprovació de bases 
amb convocatòria inclosa sempre que l'import de la mateixa sigui inferior a 3.000 EUR.

Les subvencions directes no previstes nominativament al pressupost seran aprovades pel Ple a excepció de les d'import 
inferior a 1.500 EUR, que seran aprovades per la Junta de Govern Local."

Arenys de Munt, 14 d'abril de 2016
El secretari accidental, Gemma García Ramos

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