INFORME PER L’APROVACIÓ DE LA CONOVCATÒRIA DEL CONCURS DE DJ’S
DE LA NIT JOVE DE SANT PROGET
Atès que per acord de la Junta de Govern de data 9 de novembre de 2017 s’han
aprovat les Bases Reguladores per a la participació al concurs de Dj’s de la nit jove de
Sant Proget promogut per l’Àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament.
Atès que les esmentades bases han de ser publicades al Butlletí Oficial de la
Província.
Vist que l’article 14 de l’Ordenança General de Subvencions estableix que conjunta o
posteriorment a les Bases Reguladores s’haurà d’aprovar i publicar la corresponent
convocatòria.
Vist que l’import total que es destinarà per aquestes actuacions és de 400,00 euros
amb càrrec a l’aplicació 1.338.48900 “A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE
FINALITAT DE LUCRE” del pressupost de l’exercici 2017.
Vist que existeix crèdit a nivell de vinculació jurídica.
Atès que el contingut de la present convocatòria s’ajusta a allò previst a l’article 23.2
de la LGS, així com a allò previst a l’article 14.5 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 14.2 i 14.3 de l’Ordenança, i
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent extracte i text d’aquesta
convocatòria, en el qual es determina el termini de presentació de sol·licituds, enviantlos a la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com les dades estructurades,
per tal de donar compliment al procediment establert a l’article 20.8 de la LGS.
Vist el que s’estableix en els articles 22.2 i 32 de les Bases d’Execució del Pressupost
de l’exercici 2017 sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de
l’Ajuntament.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- APROVAR la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, per a l’atorgament dels premis per participar al concurs de Dj’s de la nit
jove de Sant Proget en el en el marc de les Bases Reguladores aprovades per la Junta
de Govern de data 9 de novembre de 2017 condicionada a l’aprovació definitiva de les
Bases Reguladores esmentades.
Segon.- ESTABLIR que el termini per a la presentació de sol·licituds començarà
l’endemà de la publicació al BOP de la convocatòria i finalitzarà el dia 8 de gener de
2018 condicionat a la finalització del termini de publicació de les bases al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i a la seva aprovació definitiva.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa màxima que es destinarà a aquestes actuacions
que és de 400,00 euros (QUATRE-CENTS EUROS) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1.338.48900 “A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE
LUCRE” del pressupost de l’exercici 2017.

Quart.- ENVIAR les dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present
convocatòria, de conformitat amb allò que estableixen els articles 14.2 i 14.3 de
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS, per tal
de donar publicitat a la mateixa.

