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La presidéncia d'aquesta Corporació el dia 26 de febrer de 2013 ha dictat el Decret
número 671 que copiat diu així:

Atés qrr'e_fAssoclAcló JovE- oRQt ESTñA DE POI§ENT ha

sst.licitat
l'atorgament d'una subvenció per part de la Diputació de Lleida per atendre les
despeses derivades dels concerts i assajos de la fove Orquestra de Ponent,
2l)13, amb un pressupost de 7.5OOrOO €.

la base 12a de les Bases generals reguladores de l'atorgament de
subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autónoms preveuen,
entre els diferents supósits de concessió directa de subvencions, l'atorgament de
subvencions a les actuacions d'interés o utilitat pública en els ámbits cultural,
esportiu, social, económic o humanitari.

Atés que

Atés que d'acord amb l'article B de les normes reguladores de les subvencions
directes que figuren a les bases d'execució del pressupost, s'ha acreditat
l'existéncia dels motius que habiliten l'atorgament de l'ajut.
Atés que a la partida 2O13 011 334 4SOOOOO del pressupost de la Diputació de
Lleida existeix consignació específica per atendre aquesta despesa.
Atés el que disposa l'article 34 de la Llei 71L985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de régim local, en relació amb l'article 90 apartat 3 de Decret legislatiu
2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de régim
local de Catalunya, i altres disposicions d'aplicació,
DISPOSO

Primer.- Atorgar I'ASSOCIACIó JovE ORQUESTRA DE PoNENT una subvenció
per import de 3.OOOTOO € per atendre les despeses derivades dels concerts i
assajos de la Jove Orquestra de Ponent, 2013.
Segon.- Autoritzar la despesa per import de 3.OOO,OO € amb cárrec a la partida
2013 011 334 4SOOOOO del pressupost de la Diputació per l'any 2O13, Aquesta
quantitat s'entendrá com un import cert i sense referéncia a un percentatge o
fracció del cost total de l'activitat.

Tercer.- L'actuació es justificará durant el termini d'un any des de la data de la
notificació de l'acord d'atorgament. Es podran justificar despeses ja executades en
el moment de l'aprovació de l'ajut.

Quart.- L'atorgament d'aquesta subvenció s'entén compatible amb I'obtenció de
qualsevol ajut destinat a la mateixa actuació atorgat per la Diputació i els seus
organismes autónoms en el marc dels diferents programes de subvencions en
régim de concurréncia competitiva; aquest ajut és compatible amb l'obtenció
d'altres subvencions destinades a la mateixa actuació atorgades per altres
administracions públiques. En cap cas la totalitat de les quantitats atorgades en
concepte de subvenció no podran superar el cost total de l'actuació.

Cinqué,- Per a la justificació de l'actuació caldrá presentar el compte justificatiu
simplificat, segons model normalitzat per la Diputació, per l'import íntegre del
pressupost que figura a la part expositiva d'aquesta resolució.
El model a qué es fa referéncia el trobareu a la nostra web:
htto: //www.diputaciolleida.cat/2012/subvencions/comptejustificatiu2.doc

Sisé .- Notificar l'acord a l'entitat beneficiária.
Lleida, 27 de febrer de 2013
El president
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