
Carles Mitjà i Sarvisé, secretari de l’Ajuntament d’Hostalric,

CERTIFICO:

Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Hostalric, en sessió de data 1 de 
febrer de 2017, va acordar:

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS AJUNTAMENT D'HOSTALRIC A ENTITATS 
CÍVIQUES I ESPORTIVES DEL MUNICIPI PER A L'EXERCICI 2017
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 31 de juliol de 1998, va acordar 
aprovar inicialment les bases reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions 
de l’Ajuntament d’Hostalric, preveient-se en l’article 11 d’aquestes bases els terminis 
de presentació de les sol·licituds i en l’article 13 la documentació que han de presentar 
els sol·licitants.

Atès que la Junta de Govern Local és un òrgan encarregat d’acordar la convocatòria 
de les subvencions durant el primer semestre de l’any, on s’establirà els crèdits 
pressupostaris existents per a les subvencions, el termini de sol·licitud i la normativa 
específica que resulti d’aplicació.

Atès allò que es disposa en els articles 223 a 225 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya i en els articles 118 a 129 del Reglament 
d’obres, activitat i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, 
de 13 de juny.

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:

Únic. Obrir el termini de presentació de les subvencions que les entitats culturals, 
esportives i lúdiques vulguin demanar a l’Ajuntament per l’exercici 2017, que finalitzarà 
el 31 de març d’enguany.

I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’Alcalde. 

Hostalric, 6 de febrer de 2017

Certifico
El Secretari,

Vist i plau.
L’alcalde

Carles Mitjà Sarvisé Josep Antoni Frias Molina
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