
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN 

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  la  concessió d'una  subvenció al  Consell  Esportiu  de l'Alt  Empordà  per
desenvolupar activitats de foment i promoció de l'esport a la comarca de l'Alt Empordà per a
l'any 2018.

Fets

• En data 27 d'abril  de 2018 (RE: 2018/3828),  el  Consell  Esportiu de l'Alt  Empordà,
sol·licita una subvenció de 20.000,00€, en concepte del desenvolupament del projecte
anual d'activitats esportives de l'Alt Empordà per a l'any 2018. 

• El  Ple  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  en  sessió  ordinària  de  data  28  de
novembre de 2017 acorda l’aprovació del Pressupost general de la Corporació, així com
les Bases d’Execució del mateix, que s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 15, de 22  de gener de 2018.

• El  Pressupost  de  la  Corporació  per  a  l’any  2018,  preveu  la  següent  subvenció
nominativa:

Objectiu estratègic Projecte Anual Activitats Esportives

Beneficiari Consell Esportiu de l'Alt Empordà

Import màxim 20.000,00 €

Aplicació pressupostària 60.3401.48000

• Amb la finalitat de regular la subvenció sol·licitada s’ha redactat un conveni, el qual
consta a l’expedient.

• El Tècnic de l’àrea ha informat favorablement la concessió de la subvenció sol·licitada i
el conveni que la regula.

Fonaments de dret

Primer.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions  (LGS) i el reglament que la
desplega aprovat pel Real Decret 887/2006 de 21 de juliol (RLGS).
Segon.- Bases d'execució del pressupost general per a l'exercici 2018, aprovades pel Ple del
Consell Comarcal en data 28 de novembre de 2017.

Per tot això, el president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Concedir al Consell Esportiu de l'Alt Empordà, CIF núm. G-17073131, una subvenció
de 20.000,00 euros,  per tal  de desenvolupar el projecte anual  d'activitats  esportives de l'Alt
Empordà per a l'any 2018.
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Segon.- Aprovar el conveni regulador que consta a l'expedient pel qual es regirà la subvenció
concedida.

Tercer.- Autoritzar  la  despesa  de  20.000,00  euros  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària
60.3401.48000  amb el  títol  “Subvenció  Consell  Esportiu  de  l'Alt  Empordà”, que  figura  al
pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a l'exercici de 2018.

Quart.- Informar  a  l'interessat  que,  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  publicarà
l'atorgament  d'aquesta  subvenció  en  els  termes  i  en  els  mitjans  que  preveuen  les  bases
reguladores recollides a les bases d'execució del pressupost i en el conveni adjunt.

Cinquè.- Donar-ne coneixement al Consell  Esportiu de l'Alt Empordà, així com a les àrees
administratives d’Intervenció de Fons i Joventut d’aquest Consell Comarcal als efectes adients.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El President

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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