
DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació de la sol·licitud de subvenció de concurrència no competitiva i
convocatòria  pública,  a  la  Diputació  de  Girona,  destinada  als  consells  comarcals  per  al
finançament  de  les  Activitats  i  Projectes  Culturals  de  les  Oficines  Joves  de  les  comarques
gironines.

Fets

L'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona ha publicat
en el Butlletí Oficial de la Província (núm. 143 de 27 de juliol de 2017) les bases específiques
reguladores  de  subvencions  als  consells  comarcals  per  al  finançament  de  les  Activitats  i
Projectes Culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines.

Poden concórrer en aquesta convocatòria els consells comarcals inclosos en l'àmbit territorial de
la Diputació de Girona que disposin d'una Oficina Jove. 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà disposa d'una Oficina Jove des de l'any 2014 i en ella
realitza activitats i projectes culturals.

L'Àrea de Joventut  desenvolupa el  Projecte  “Espai  Cultur'Alt”,  que  impulsa  la  creació i  la
producció cultural dels i les joves de l'Alt Empordà, així com la participació i desenvolupament
d'activitats culturals des de l'Espai Creatiu de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà.

El Consell Comarcal sol·licitarà la subvenció esmentada per al finançament de les Activitats i
Projectes Culturals de les Oficines Joves.

Atès que la quantitat que es sol·licitarà és el cost total del projecte (4.500,00 €).

Vist l'informe de data 11 d'octubre de 2017, emès per Joan Salellas Soler, Tècnic de l'Àrea de
Joventut i Esports del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Fonaments de dret

• Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

• Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya (TRLFPC).

• Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
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• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

• Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

• Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP).
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les adminis-tracions

públiques
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

RESOLUCIÓ

Per tant resolc:

Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció de concurrència no competitiva i convocatòria
pública,  que  concedeix  l'Àrea  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i  Benestar  de  la
Diputació de Girona, destinada als consells comarcals per al finançament de les Activitats i
Projectes Culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines, per un import de 4.500,00
€.

Segon.- Donar-ne coneixement a l’àrea administrativa d’Intervenció de Fons d’aquest Consell
Comarcal per al seu coneixement i als efectes de seguiment d’allò acordat.

Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió que
tingui lloc.

Figueres, 13 d'octubre de 2017

Prenc raó 
Cap d'Intervenció

Toñy Asensio Belmonte

En dono fe,
El president, El secretari,

Ferran Roquer i Padrosa Francisco Luis Muñoz Cameo
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