De conformitat amb les bases que han regulat el procediment per a la sol licitud, tramitació, concessió ,
justificació i cobrament de subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, a aquelles
entitats i associacions d’Olesa de Bonesvalls per a l’organització d’activitats culturals i festives,
educatives, esportives i socials que promoguin la participació i que impulsin la interrelació entre tota la
població, es fa públic que, la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 21 d’abril de 2015, per
unanimitat, ha acordat el següent:
PRIMER.- Atorgar, els ajuts que es descriuen a continuació:
ASSOC.VEÏNS CA N’OLIVELLA
( Reis , Sant Joan i festa Major )

330.489.05

2.025,00 €

( Castanyada, Festa Infantil i Patge Reial )

330.489.05

732, 50 €

GRUP DE CARAMELLES

330.489.05

825,00 €

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN EL ROURE

330.489.05

600,00 €

330.489.05

1.080,00 €

330.489.05

665,00 €

340.489.01

1.016,50€

330.489.05

228,25 €

320.489.04

850,00 €

ASSOC.VEÏNS PLA DEL PÈLAG

( Viatges Culturals )

AMICS DE LA QUINTA
( II Festa de la Cervesa i Cursos i Tallers )

SOCIETAT DE CAÇADORS
( Repoblació )

GRUP DE RECERCA “ OLESA RURAL “
(VI Caminada nocturna, Caminades dels diumenges, IV Marxa Bonesvalls,
Sortida al Montseny)

GRUP DE RECERCA “ OLESA RURAL “
(Exposició de fotografies, Restauració barraca, Observatori astronòmic)

AMPA CEIP PONT DE L’ARCADA

SEGON.- Comunicar a les entitats que, s’haurà de donar compliment a allò especificat en la base 13.Obligacions de les entitats de la present convocatòria.
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ANUNCI

TERCER.- Concedir una bestreta del 75% de l’import de la subvenció atorgada a cada entitat,
condicionant el pagament del 25 % restant, a que l’entitat beneficiària, presenti com a molt tard el dia
15 de gener de 2016, de la justificació de les activitats realitzades tal i com indica la bases 15 de la
present convocatòria i que acreditin la inversió.
QUART.- Notificar el present acord als interessats.
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de
reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la present
notificació, davant l’òrgan que ha dictat l’acte , de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o bé recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de la provincia de
Barcelona_, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la present
notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció
contenciosa-administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà
interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la
seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que
pogués estimar més convenient.
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