
 

 
 
 

EDICTE 

 
 
La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 15 de 
juliol de 2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord pel qual s’aprova la resolució 
definitiva de la concessió de subvencions destinades a entitats que fomentin 
activitats per a l'execució del programa Treballa't, projecte d'orientació i 
formació per a la millora de l'ocupabilitat i/o la inserció laboral de persones 
aturades subvencionat per l'AMB en el marc del Pla Metropolità de suport a les 
polítiques socials municipals 2020-2023, durant el bienni 2022-2023. 
 
La convocatòria i remissió a les bases específiques a la web i tauler de la 
Corporació, va ser publicat en el BOP de data 4 de maig de 2022 i a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones en data 4 de maig de 2022. A partir d’aquesta 
data es va obrir el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Un cop complert amb el procediment de concessió de subvencions de lliure 
concurrència regulat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, modificada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administratives, 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol que desenvolupa l’esmentada llei així 
com les Bases Generals per l’atorgament de subvencions aprovats en el Ple de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts de 26-05-2004 i modificades pel Ple de 
31-01-2007, i en base als informes de la Comissió, en Junta de Govern Local 
de data 15 de juliol de 2022 s’acorda, entre d’altres, la concessió de la 
subvenció a favor de la Fundació Solidança, fent un import total de per l’import 
total de 82.264,88 euros per a l’exercici 2022, el compromís de consignació 
pressupostària de 145.016,93 euros per a l’exercici 2023 i de 27.496,99 euros 
per a l’exercici 2024, fent un total de 254.778,80 €. 
 
 
I, perquè consti, lliuro i signo aquest edicte. 
 

Sant Vicenç dels Horts, 19 de juliol de 2022 

Xavier Gómez Álvarez 

Cinquè Tinent d’Alcaldia 


		2022-07-19T09:50:31+0200
	Xavier Gómez Álvarez - DNI 47797294M (TCAT)




