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Carles Ros i Arpa, el secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix Empordà,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 12 d´abril de 2016
(JGL2016000014), adoptà entre d’altres l’acord següent:
4.1.- Procediment de subvencions a atorgar
«Atès que en data 1 d’abril de 2016 el grup de treball de millora de l’organització i l’administració
electrònica va elaborar una proposta sobre les normatives i procediments d’atorgament de
subvencions a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Atès que la normativa de subvencions, introdueix, com element de gestió i instrument per a la
millora de l’eficàcia de les actuacions administratives públiques de foment, el Pla estratègic de
subvencions.
Atès que el Pla estratègic és un instrument de gestió de caràcter programàtic i que, per tant, no te
rang normatiu, perquè no suposa una incidència directa en l’esfera dels particulars, ni la seva
aprovació genera drets ni obligacions per a l’Administració.
Atès que en l’Estat la competència per a la seva aprovació correspondria als Ministres, i a
l’Administració local, de conformitat amb la regulació de competències assenyalada en l’article
21.f) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, correspondria a l’Alcaldia i seria
susceptible de delegació.
Atès que el Decret de delegació de competències de l’alcalde en la Junta de Govern local de data 4
d’abril de 2016 estableix que la competència d’aprovació del Pla estratègic de subvencions correspon
a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local acorda:
1.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions pel període 2016-2018 amb tots els seus Annexes.
2.- Publicar l’esmentat Pla en el Portal de transparència de l’Ajuntament.»
El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió per la Junta de Govern Local d’acord amb el
previst a l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau de
l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 13 d´abril de 2016
Vist i plau
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