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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL D'OSONA
ANUNCI sobre modificació de les bases reguladores de les subvencions per a activitats esportives de
caràcter supramunicipal i convocatòria de subvencions per a activitats culturals, esportives i socials.
La Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal d’Osona, en la sessió del dia 12 de març de 2014, va
acordar modificar les bases reguladores de les subvencions per activitats esportives de caràcter supramunicipal
organitzades per ajuntaments de la comarca d’Osona o per entitats sense finalitat de lucre amb seu a la
comarca d’Osona, tot disposant la seva publicació als diaris oficials següents:

LÍNIA DE SUBVENCIONS

Publicació bases BOP

Publicació modificació bases
BOP

Activitats esportives de caràcter
supramunicipal

BOP de Barcelona de 24/05/2012

BOP de Barcelona de 24/03/2009

BOP de Girona núm. 97 de
21/05/2012

BOP de Girona núm. 56 de
21/03/2014

També es disposava publicar un extracte al DOGC, de tal manera que a partir de la data de publicació en
aquest diari, s’obre un termini de vint dies hàbils a efectes de possibles al·legacions. Si transcorregut aquest
termini no se’n presenten, les bases s’entendran aprovades definitivament, sense necessitat d’adoptar un acord
exprés.
Així mateix, la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal d’Osona, en la sessió del dia 12 de març de
2014, va acordar obrir convocatòria pública per a l’any 2014 de les subvencions següents:

REFERÈNCIA

OBJECTE

IMPORT BASES
SUBVENCIÓ REGULADORES

CULT/activitats Activitats culturals de caràcter supramunicipal que es duguin a
culturals
terme pels ajuntaments de la comarca i/o entitats sense ànim de
lucre constituïdes i inscrites al registre corresponent, amb domicili
a la comarca d’Osona

15.000 € BOP de Barcelona
de 24/05/2012 i
BOP de Girona
núm. 97 de
21/05/2012

ESP/activitats
esportives

15.000 € BOP de Barcelona
de 24/05/2012 i
BOP de Girona
núm. 97 de
21/05/2012

Activitats esportives de caràcter supramunicipal que es duguin a
terme pels ajuntaments de la comarca i/o entitats sense ànim de
lucre constituïdes i inscrites al registre corresponent, amb domicili
a la comarca d’Osona

Modificació al BOP
de Barcelona de
24/03/2009 i BOP
de Girona núm. 56
de 21/03/2014
SS/activitats
socials

ISSN 1988-298X

Activitats socials de caràcter supramunicipal dutes a terme per
entitats sense ànim de lucre amb domicili a la comarca d’Osona

http://www.gencat.cat/dogc

12.000 € BOP de Barcelona
de 24/05/2012 i
BOP de Girona
núm. 97 de
21/05/2012
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La convocatòria, les bases reguladores de les subvencions, el model de sol·licitud i el model de projecte a
presentar es podran trobar a la pàgina web del Consell www.ccosona.cat.
El termini per poder presentar les sol·licituds de subvenció és d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al DOGC.
Es fa públic pel seu general coneixement.

Vic, 27 de març de 2014

Anna Seijas Vila
Gerent
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