ANUNCI

Segon. Autoritzar la despesa que es destinarà a aquesta actuació a càrrec de l’aplicació del
pressupost de l’exercici 2018 i per la quantia màxima de :
PARTIDA
342.480.00

CONCEPTE
Subvencions esportives

IMPORT
7.000 euros

Tercer. Establir que el termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la
publicació al BOP i finalitzarà en el termini d’un mes.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la formalització del model normalitzat,
que haurà de signar per l’interessat/da o la persona que sigui la representant legal de l’entitat.
Quart. Aprovar el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els documents exigits a les bases
generals que podran trobar-se a la web de l’Ajuntament de Centelles www.centelles.cat.
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a les bases generals s’haurà de
presentar al Registre de l’Ajuntament.
També es podrà presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
Cinquè. Aprovar que el termini de justificació finalitza el dia 12 de novembre de 2018.
Sisè. Detallar que en les subvencions esportives només s’acceptaran les despeses subvencionables
següents:

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-2

Primer. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per activitats esportives.
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La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords següents:

Data 17-10-2018

(...)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“6. APROVAR, SI ESCAU, LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ACTIVITATS
ESPORTIVES

A

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 20 de setembre de 2018, es va aprovar
l’acord següent:

Aquesta línia de subvenció correspondrà a les despeses federatives i de gestió següents:

B

C1. Programes per a competicions oficials anuals.

Setè. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària.
Vuitè. Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’edictes i a la pàgina
web de l’Ajuntament.
Miquel Arisa Coma

Alcalde

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 17-10-2018

Centelles, 8 d’octubre de 2018

https://bop.diba.cat

Aquesta línia de subvenció correspon a les despeses d’organització d’un esdeveniment esportiu
puntual.

Pàg. 2-2

C2. Esdeveniments esportius puntuals.

A

Arbitratges, inscripcions o despeses federatives, excepte multes.
Adquisició de material esportiu fungible.
Despeses de gestió de l’entitat (material d’oficina, telèfon, bugaderia, etc.)
Assegurança de Responsabilitat Civil.
Cursos formatius d’entrenadors/ores.
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