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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2022019537

Per Decret de l'Alcaldia núm. 2021000576 de data 13 de gener de 2021 es va acordar
delegar a la Junta de Govern Local la següent competència:
"5.- En matèria de subvencions
a) Aprovació de les bases que regularan l'atorgament de subvencions per part de la
Corporació municipal a persones físiques o jurídiques per la realització d'activitats d'interès
públic o social sempre que aquestes (les bases) esgotin la seva eficàcia en una única
convocatòria o en una única aplicació, així com la corresponent convocatòria i atorgament
de les mateixes, prèvia formulació de proposta per la comissió corresponent."
Atès que la Junta de Govern Local de 18 de febrer de 2022 va aprovar la convocatòria per
a l'any 2022 d'ajuts a la formació, creació, recerca, producció, exhibició i acompanyaments
artístics del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Girona, que inclou la línia de Subvencions
Amplia Cultura, i que l'extracte de la convocatòria es va publicar al BOP de Girona el 24 de
febrer de 2022.
Atès que el punt 5.1. d'aquesta convocatòria s'estableix que: 'El termini màxim per a
resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de
la convocatòria, o des del dia d'inici del termini de presentació de les sol·licituds, en el cas
que la convocatòria el posposi a un moment posterior al de la publicació de la
convocatòria.' essent, en aquest cas, el 24 d'agost de 2022 l'últim dia per resoldre aquesta
convocatòria.
Atès que, d'acord amb el funcionament intern respectiu al circuït de convocatòries de les
Juntes de Govern Local, la pròxima Junta de Govern Local no es celebrarà fins el 2 de
setembre del 2022, és a dir, fora del termini establert per resoldre la convocatòria.
Per tal de resoldre la convocatòria de Subvencions Amplia Cultura dins del termini de
resolució que finalitza el 24 d'agost de 2022.
Per tot això, i vist l'informe emès pel Servei de Cultura.
D'acord amb el previst a l'article 21.3 de la llei 7/1985, Reguladora de Bases de Règim
Local que regula la delegació de competències de l'Alcalde. Així com l'article 23 de la
mateixa norma que regula la composició i competències de la Junta de Govern Local.
D'acord amb el previst a l'article 10 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, que regula l'avocació de competències.
DECRETO
Primer. AVOCAR a aquesta Alcaldia la delegació efectuada a favor de la Junta de Govern
Local per Decret de l'Alcaldia núm. 2021000576 de data 13 de gener de 2021,
concretament: "5.- En matèria de subvencions. a) Aprovació de les bases que regularan
l'atorgament de subvencions per part de la Corporació municipal a persones físiques o
jurídiques per la realització d'activitats d'interès públic o social sempre que aquestes (les
bases) esgotin la seva eficàcia en una única convocatòria o en una única aplicació, així
com la corresponent convocatòria i atorgament de les mateixes, prèvia formulació de
proposta per la comissió corresponent.", en relació a la resolució de les Subvencions
Amplia Cultura, atès que hi ha la necessitat de resoldre aquesta convocatòria dins del
termini establert que finalitza el 24 d'agost de 2022 i la pròxima Junta de Govern Local no
es celebrara fins el 2 de setembre del 2022.
Segon. DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi de
1/2

SIGNAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Decret: DE SC DRETS A LES PERSONES 2022019537 - Avocació temporal

Document: 11817278
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 94N7V-YLBXQ-LN3X6
Data d'emissió: 8 de Agost de 2022 a les 14:54:26
Pàgina 2 de 2

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Secretària accidental de l'AJUNTAMENT DE GIRONA en nom de Secretari General
.Signat 04/08/2022 11:20

2.- Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 04/08/2022 12:28

NC/tm
Exp.: 2022035096 - C. 14.020.081

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 7772185 94N7V-YLBXQ-LN3X6 370BF571FAA1013292E26C8AA79585BD16D34729 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que consta
a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

transparència en la seu electrònica, en compliment del que disposen els arts. 5 i ss de la
llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern i 8 i
ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i
BonGovern de Catalunya.
Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat per a la seva signatura en data 3 d'agost de 2022
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 16
de juliol de 2021.
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