
39. Aprovació Bases de la Convocatòria per a l’organització de la festa de Cap d’Any 
2013/2014 a la Garriga  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut  
 
ANTECEDENTS: 
 
Vist que l’Àrea de Serveis a les Persones. Joventut de l’Ajuntament de la Garriga dóna 
suport a les iniciatives de les entitats juvenils del municipi i a les iniciatives que millorin i 
augmentin l’oferta d’oci nocturn de la població. 

 
Vist que l’Àrea de Serveis a les Persones. Joventut de l’Ajuntament de la Garriga afavoreix la 
realització d’activitats que fomentin la participació ciutadana i no tinguin ànim de lucre. 
 
Vist que l’Ajuntament de la Garriga creu que és important impulsar activitats d’aquest tipus i 
considera de vital importància la col·laboració i el suport a les entitats juvenils en la seva tasca 
dinamitzadora i integradora dels joves. 
 
Vist que des de l’Àrea de Serveis a les Persones, Regidoria de Joventut es considera convenient 
obrir un procés de concurs lliure per la organització de la festa de Cap d’any,  considerant 
aquesta una de les festes del cicle festiu que fomenta la participació de un gran nombre de joves 
del municipi. 
 
Vist que existeix crèdit suficient al´aplicació pressupostària 206 33700 48007 DIJ.JOV. Cap 
D’any Subvenció per assumir els costos que es derivin de la contractació de l’espectacle a 
càrrec de l’entitat organitzadora. 
 
Vist que es proposa un preu públic d’entrada de 10€ si l’entrada es ven al mateix pavelló i de 9€ 
si l’entrada es ven anticipadament. 
 
Vist que l’informe emès en data 7 de novembre de 2013 per l’Àrea de Serveis a les Persones. 
Joventut. 
 
Vist l’informe de la intervenció al respecte. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,  
• Real Decret 887/2006 que aprova el reglament corresponent.  
• Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de la Garriga, aprovada 

definitivament en data 11/04/2009.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les Bases de la convocatòria per a l’organització de la Festa de Cap d’Any 
2013-2014.  

2. Aprovar la despesa econòmica que es generi condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost de l’any 2014.  

3. Aprovar la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
206 33700 48007. DJP.JOV. Cap d’any Subvenció del Pressupost Municipal de 
l’any 2013 i per un import màxim de 2.000€.  

4. Aprovar el preu públic de 10,00€ si l’entrada de la Festa de Cap d’any es ven al 
recinte el mateix dia, i de 9,00€ si es ven anticipament.  

5. Publicar els preus públics en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  



6. Donar trasllat d’aquest acord a les entitats juvenils garriguenques per al seu 
coneixement i als efectes escaients.  

 
 


