Il·lm. Sr. Alcalde
de l’Ajuntament de Ullastret

Benvolgut Alcalde,

Ens plau comunicar-vos que el Ple de la Diputació, en sessió de data 19 de desembre 2017, ha aprovat inicialment les bases reguladores de
les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2018, que preveuen un increment significatiu de l’import assignat als
ajuntaments.
Una novetat rellevant per facilitar la gestió municipal en la presentació de les sol•licituds de subvenció ha estat la incorporació, com a bases
complementàries, de dues línies de subvencions:
• una per facilitar l’accés a les noves tecnologies i
• una altra per a actuacions en camins.
Les noves bases mantenen les principals característiques de la regulació dels fons de subvencions dels darrers anys: els ajuntaments hauran
de destinar el 85 % de la subvenció al finançament d'inversions municipals o despeses corrents en serveis de caràcter obligatori (enllumenat
públic, accés als nuclis de població, pavimentació de vies públiques, neteja viària, etc.) i el 15 % restant l’hauran de destinar a despeses
culturals.
En l’apartat de despeses culturals igual que en anys anteriors, per afavorir els grups artístics gironins, un 15 % de la subvenció s’haurà de
destinar a la contractació d’integrants del catàleg d’arts en viu “Escènics” de la Diputació de Girona. Els municipis que tinguin biblioteques o
sales de lectura hauran de destinar un 10 % a la dinamització d’aquests equipaments.
Les subvencions podran cobrir la totalitat del cost de l’actuació subvencionada i seran compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, sempre
que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada no sobrepassi el cost total de la inversió o servei que hagin estat
subvencionats.
Seran despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre el 15 de novembre de 2017 i la data límit de justificació, que
acabarà el dia 15 de novembre de 2018 en el cas de les despeses culturals i les despeses corrents en serveis obligatoris, i fins al 30 de
setembre de 2019 en les despeses en inversions.
Es preveu que el termini de presentació de sol•licituds serà d’un mes aproximadament; no obstant això, us comunicarem puntualment l’inici de
l’esmentat termini juntament amb la notificació de l’acord d’aprovació de la convocatòria, que es preveu per al proper mes de gener de 2018.
Segons els càlculs que hem efectuat, l’import màxim que li pot correspondre al vostre ajuntament en el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural és el que es mostra en el quadre següent.

Subvenció Total
36.443,00 €

Despeses corrents

Despeses culturals

obligatòries o inversions

(15%)

30.977,00 €

5.466,00 €

A la quantitat anterior s’hi afegiran separadament els imports que es concedeixin en la línia de subvencions per facilitar l’accés a les noves
tecnologies i en la de subvencions per a actuacions en camins, que haureu de sol•licitar juntament amb la del Fons.
Mitjançant aquesta carta informativa, prèvia a la convocatòria, volem facilitar-vos la selecció de les actuacions per a les quals sol•licitareu
subvenció.

Aprofitem l'avinentesa per saludar-vos ben atentament,

Josep Fermí Santamaria i Molero

Albert Piñeira i Brosel

Vicepresident segon i president de la

Vicepresident tercer i president de la

Comissió de Cooperació Local

Comissió de Noves tecnologies, Esports i Benestar

