
Dimarts, 5 de setembre de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Ripollet. Patronat Municipal de Cultura

EDICTE

D'acord amb el que es preveu a l'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es fa 
públic que el Consell d'Administració del Patronat Municipal de Cultura de Ripollet, en sessió de 19 de juliol de 2017, va 
adoptar  acord per  a realitzar  una segona convocatòria  per l'atorgament  de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, adreçades al foment d'iniciatives i propostes culturals per a l'any 2017, en la forma següent:

Primer.-  Aprovar una segona convocatòria, en  règim de concurrència competitiva,  per part del Patronat Municipal de 
Cultura de Ripollet, a entitats i associacions culturals sense ànim de lucre del municipi de Ripollet, destinades al foment 
de projectes i activitats culturals, obrint-se un termini de presentació de sol·licituds d'un mes a partir de l'endemà de la 
publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOP corresponent.

Segon.-  Disposar de l'import màxim de 8.284,50 EUR, per atendre les referides subvencions en segona convocatòria, 
que s'hauran d'imputar amb càrrec a l'aplicació 05.334.48000 del pressupost del PMC per l'exercici 2017.

Tercer.- Exposar al públic el present acord per un termini de 20 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona, al taulell d'edictes de l'Ajuntament de Ripollet i d'anuncis del PMC i a la web municipal, tot als  
efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que s'estimin adients.

Quart.- Establir  que  una vegada finalitzat  el  termini  d'informació pública,  sense haver-se presentat  al·legacions  i/o 
reclamacions, el present acord esdevindrà definitiu, sense necessitat de posterior publicació.

Les  Bases  específiques  que  regulen  aquesta  segona  convocatòria  de  subvencions  en  règim  de  concurrència 
competitiva, en la part no prevista en l'acord d'aquesta convocatòria, estan publicades íntegrament en el BOP de 8 de 
març de 2017.

Ripollet, 24 d'agost de 2017
El president delegat del Patronat Municipal de Cultura, Oriol Mor Hernández

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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