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A LA JUNTA DE GOVERN

JG758/000027/2010CICLCAS.  Proposta  del  president  de  la  Comissió  Informativa  de
Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social: Concessió d’una pròrroga del termini de justificació
de la subvenció concedida a l’Ajuntament de [...]

Antecedents

L’Ajuntament de [...] va presentar, en data [...], una sol·licitud de pròrroga per justificar
la subvenció que se li va atorgar per resolució de la Junta de Govern, de data 17 de
juny de 2010, per a un projecte d’equipaments d’atenció social.

La [normativa aplicable] estableix que l’Administració, llevat que hi hagi algun precepte
en contra, pot concedir d’ofici o a petició dels interessats, si  les circumstàncies ho
aconsellen i no es perjudiquen drets de tercers, una ampliació del termini no superior a
la meitat del que s’havia establert.

La [normativa aplicable] determina que tant la petició dels interessats, d’ampliació del
termini,  com  la  decisió  sobre  l’ampliació  s’han  de  produir,  en  tot  cas,  abans  del
venciment del termini establert, i que els acords sobre l’ampliació de terminis o sobre
la denegació no són susceptibles de recursos.

[...]

D’acord amb els antecedents exposats,  el  president  de la  Comissió Informativa de
Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social proposa a la Junta de Govern que adopti
l’acord següent:

Primer. Concedir una pròrroga, fins a [...], del termini de justificació de la subvenció
atorgada per la Junta de Govern, de data 17 de juny de 2010, a l’Ajuntament de [...]
per a un projecte d’equipaments d’atenció social, d’acord amb les dades següents:

[...]

Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de [...].

Girona, 20 de setembre de 2010

El cap del Servei Eleveu-ho a la Junta de Govern.
de Cooperació Cultural El president de la Comissió Informativa  

de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social
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