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1566 (expedient
30 de marg de 2015 ha dictat er Decret número
La presidéncia d,aquesta corporació er dia
20i5oO879) que coPiat diu així:
d'una subvenció per
JovE oReuEsrRA DE poNENT ha sor.ricitat 'atorgament
Atés que
orquestra de
Jove
!a
c"n"árt" i assaio- de
narr rre ra 'AssocrAcro
Dioutació de Lleida per atendrá i"r oá.p"r"s dels
Éái""t zor'5, amb un pressupost de 19'640'00 €'
de subvencions de la Diputació de
reguladores de
Atés que la base 12a de les Bases generars
conccssré-directa-de
'atorgament
91r:áiráréntrsupóslts-de
Lreida i ets seus organ¡smes-autónoms-práiÉuun-,t.rrr" ¿'intá.¿i
ets ámbits cultural'
en
púbfica
utiritat
o
subvencions, r,atorgament de subven.ionrilál "áláo,.,r
esportiu, social, económic o humanitari'

que figuren a les
reguladores de les subvencions directes
Atés que d,acord amb l,article 8 de les normes
de l'ajut'
que
habiriten
itx¡i¿nc¡a ders motius
bases d,execució der pressupost, .t a "c.Jitát
'atorgament
consignació
der pressupost de ra Diputació de Lreida existeix
Atés que a ra partida 2015 O11 334 48OOOOO
especifica per atendre aquesta despesa'

Atéselquedisposal'article34delaLleiTlugSs,de2d'abril'regu]qdo¡adelesbasesderégimlocal'en
za-dtur¡t, pel qual s'aprova el Text refós de
l,articte 90 apartat s de oeciet ió¡iui¡, 2tz.co.dé
relació amb
altres dispos¡cions d'aplicació'
la Llei municipal i de régim local de Cataiunyai¡
DISFOSO

per import de
ORQUESTRA DE PONENT una subvenció
primer.- Atorgar a l'AssoGIACIO
2015'
Ponent
de
áné¡is i assajos de la Jove orquestra
'OVE
5.OOO,OO € per arendié l"iáéip"r"s ¿els
segon.-Autoritzarladespesa-perimportdeS.o(xlroo€ambcárecalapartida2015O1133448OOOOO
delpressupostdelaDiputacióoe1.l'lny2Ot.5.Aquestaquantitats'entendrácomunimportcertisense
referénciaaunpercent".tgeofracciódelcosttotaldel,activitat.
la¡ptif,Easió -de--[aEold
a¡r-der ge-la-data--de
Tercer.- L'actuació es justificará durant el te¡¡in!-d'un e-n;I
de l'aiut'
t'aprovació
de
mónrent
d,atorsament. rs poiá"'il;tifi¿;; A".p"ttiF"ñutuáes
ajut destinat a la
s,entén compatible amb l,obtenció de qualsevol
subvenció
d,aquesta
L,atorgament
dels diferents
Quart..
o,gtniit"t autónoms en el marc amb
mateixa actuació atorgat per la Diputació i els seus
tbbtenció
.orpétiii"1i; iqrÁi"irt és compatibte
programes de subve-ncio* !n régim de iáncurrénci"
En cap
públiques'
a-dministracions
atorgadás pL. átt er
de
d,artres subvenc¡ons áestinades Jt" *utJxiááuacrO
total
cost
el
podran
superar
no
á" .uúránció
cas ra totaritat de res quantitats uto.g"áá, "n-ioncept"
l'actuació.

segons model

cardrá presentar er compte justificatiu simprificat,
cinqué.- per a ra justificació de
paft expositiva
l'impot íntegre del pressupost qle figuta a la
normalitzat per la Diputació, per'actuació
web:
nostra
la
trobareu a
resotució. Et modet; ;;t;;i"'referéncia el ,;l;ads ^n14 mDtejustif¡catiu2'doc
.ww.dioutacioti;¡á;.¿at
vp-conre;i
http:
a l'ent¡tat beneficiária.
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d'aquesta

