Per l'expedient del departament gestor

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 05/05/2021, i sense
perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
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PCG210456:

ASSUMPTE
Aprovar les bases particulars per a la concessió de subvencions per a la participació dins de la campanya de
l'arribada de Ses Majestats els Reis
Número d'expedient N666/2021/000004

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
El Departament de Cultura de l'Ajuntament de Sant Boi, promou cada any l'organització de l'arribada de Ses
Majestats els Reis Mags, una de les activitats que més persones atreu als carrers de la nostra ciutat, i a més, una de
les activitats més participatives del nostre cicle festiu,
Per dur-la a terme, l'Ajuntament fa una crida a que entitats de Sant Boi es corresponsabilitzin en l´organització
d´aquesta arribada reial, assumint la decoració de carrosses, comparses i/o campaments reials que ompliran d´il.lusió
els nostres carrers, fruit d´un treball de creació comunitària que s´inicia mesos abans, de forma conjunta i coordinada.
D´ençà que es va iniciar el model de Cavalcada, l'Ajuntament ha anat modificant les bases de subvenció en funció del
model i circumstàncies del moment. Les bases particulars que es proposen aprovar tenen com a objectiu regular el
procés i objectes subvencionables des d´una mirada més àmplia delegant-ne els aspectes concrets a la convocatòria
anual.
Vist l´informe tècnic emès pel cap del Departament de Cultura en data 13 d´abril de 2021.
Vist l'article 222 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 122 del ROAS, que preveuen que els ens
locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes, entitats públiques o privades o particulars les activitats
de les quals supleixen o complementen els serveis atribuïts a la competència local o siguin d'interès local;
Atesa la Llei 38/2003. de 17 de novembre, General de Subvencions, d'acord amb allò establert a l'Ordenança General
de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat aprovada en el Ple Municipal de 24 de febrer i el Pla
Estratègic de Subvencions 2016-2019 aprovat en el Ple Municipal de 21 de juliol de 2016, amb vigència prorrogada..
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de
Ple, que tingué lloc el dia 01/07/2019 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de
l'Ajuntament,
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ACORD
PRIMER: Aprovar les bases particulars per a la concessió de subvencions per a la participació dins de la campanya
de l'arribada de Ses Majestats els Reis
SEGON: Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant el termini de 20 dies, mitjançant la publicació
en el BOP i al tauler d'anuncis de la Corporació.
Les bases esmentades s'entendran aprovades definitivament si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el
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període d'informació pública.
A efectes de la comunicació de les presents bases a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, es traduiran i
publicaran en llengua castellana. En cas de dubte o discrepància entre les dues versions, l'original i vàlida serà
l'aprovada en llengua catalana,

PEU DE RECURS
La qual cosa es comunica, tot indicant que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i, per tant, no
és susceptible de recurs, i això sense perjudici que s'hi pugui exercir el que s'estimi procedent, de conformitat amb el
que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Signat electrònicament:
Secretaria general
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Data: 05/05/2021
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