ILLES BALEARS

Assumpte: Bases Específiques de subvencions per a projectes i activitats d’oci i temps lliure

PROPOSTA D’ACORD

Atès que aquest Ajuntament vol col·laborar amb les associacions del terme municipal especialment en la
seva tasca d’organitzar activitats i esdeveniments que, relacionats amb l’oci i el temps lliure, es
desenvolupin dins del terme municipal, i que impulsin el desenvolupament local i la participació ciutadana,
redundant en benefici dels habitants de Santa Margalida en els distints aspectes de l’àmbit local, al temps
que constitueixin una alternativa enriquidora al temps lliure dels habitants del terme.
Atesa la Base d’Execució número 37 del Pressupost Municipal de 2017 i d’acord amb l’Ordenança General
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Santa Margalida (BOIB Núm. 142 de
29/09/2012).
Atès que d’acord amb l’esmentada Ordenança les subvencions que es concedeixen a través del
procediment de concessió en règim de concurrència competitiva s’inicien d’ofici mitjançant convocatòria
aprovada pel Ple. Si bé amb caràcter previ o simultani a l’aprovació de la convocatòria s’han d’aprovar les
Bases Específiques de la subvenció.
Atès el contingut actualment vigent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que
reconeix a les bases reguladores de la concessió de subvencions la naturalesa de disposicions
reglamentàries i a la convocatòria de les subvencions la naturalesa d’acte administratiu, es fa necessària
una publicació diferenciada, i per aquest motiu s’han de sotmetre a votació unes i l’altra de forma
separada.
Vist l’informe d’Intervenció de data 5 de juny de 2017 d’acord amb el qual en el Pressupost Municipal per
a l’any 2016 de l’Ajuntament de Santa Margalida hi existeix l’aplicació pressupostària 334 48900
Subvencions Oci i Temps Lliure amb una consignació de 2.400,00.-€, en ús de les facultats legalment
establertes PROPOSO l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- Aprovar les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la
realització de projectes i activitats d’oci i temps lliure al terme municipal que s’adjunten com a ANNEX 1.
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SEGON.- Publicar el present acord, juntament amb les bases, en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma i a la seu electrònica de l’Ajuntament.
TERCER.- Delegar al Batle l’aprovació de la convocatòria de les subvencions objecte de les presents
Bases.
No obstant, l’Ajuntament en Ple acordarà.

Santa Margalida, 17 de juliol de 2017
El Batle,

Joan Monjo Estelrich
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