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Marta Vila Gutarra, secretària accidental de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols,
comarca del Baix Empordà,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 28 de desembre de 2021
(JGL2021000054 ), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
«4. APROVACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2022-2023 (X2021044209)
Vist l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de de 17 de novembre, General de Subvencions, amb
caràcter de normativa bàsica, que estableix que els òrgans de les Administracions
públiques, amb caràcter previ a l’establiment de subvencions, hauran de concretar en un
pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació,
entre altre contingut previst en aquest article i en els articles 10 a 15 del Reglament que
desenvolupa la citada Llei.
Atès que el període de vigència l’anterior Pla Estratègic d’aquest Ajuntament ha finalitzat, i
per tant és necessària l’aprovació d’un nou Pla Estratègic de Subvencions per tal de donar
compliment a les exigències legals en matèria de subvencions.
La Junta de Govern Local acorda:
Primer. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
pel període 2022-2023.
Segon. Disposar la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a la pàgina
web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.»
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.
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