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Núm. 8288
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
Extracte en la BDNS de subvencions a les entitats locals de la Bisbal
d’Empordà en els àmbits de la cultura i l’esport
Administració Pública: AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
Codi Administració Pública: L01170221
Òrgan: AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
Codi Òrgan: L01170221
Id Anunci: 7521
Codi convocatòria: 318567
Ref convocatòria: pcremoto
Des convocatòria: Subvencions a entidats locals La Bisbal d’Empordà 2016 (cultura i esports)
En data 23 de setembre de 2016 mitjançant Resolució de l’Alcaldia
s’ha aprovat la convocatòria de subvencions de l’any 2016 destinades
a donar suport al teixit associatiu de la Bisbal d’Empordà en els àmbits de la CULTURA (projectes de tipus cultural relacionats amb les
arts, les lletres i la promoció cultural del municipi, projectes d’animació sociocultural, d’oci i de temps lliure destinats al foment de la creativitat, així com qualsevol activitat o esdeveniment d’art escènica que
tingui un interès especial per la seva dimensió social i de participació
ciutadana) i l’ESPORT (entitats esportives que fomentin, divulguin,
planifiquin, coordinin, executin, assessorin, implantin i promocionin
la pràctica de l’activitat física i de l’esport al municipi); tot de conformitat amb les Bases reguladores per a la concessió de subvencions a
entitats i associacions ciutadanes de la Bisbal d’Empordà aprovades
pel Ple de data 26 d’abril de 2016 i publicades íntegrament en el BOP
de Girona núm. 126 del 4 de juliol de 2016.
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de
destinar a finançar projectes i/o activitats desenvolupats durant el
següent període: De l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016.
Requisits dels beneficiaris/àries
Poden optar a les subvencions totes les entitats o associacions, sense
afany de lucre, que hagin de realitzar projectes i/o activitats de caire
cívic, solidari, educatiu, juvenil, esportiu i/o cultural per al foment
del municipi. Les entitats o associacions interessades, que hauran de
tenir el àmbit d’actuació al terme municipal de la Bisbal d´Empordà,
hauran de reunir tots i cadascun del requisits que es detallen en el

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 33

Núm. 191 – 5 d’octubre de 2016

punt 3 de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions a
entitats i associacions ciutadanes de la Bisbal d’Empordà en el moment de presentar la sol·licitud.
Documentació a aportar
La sol·licitud de subvenció es realitzarà mitjançant el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que incorpora una declaració
responsable subscrita pel representant legal, i una breu descripció
del projecte i/o activitat per la qual se sol·licita la subvenció i pressupost previst.
El model normalitzat de sol·licitud podran trobar-se a la pàgina web:
www.labisbal.cat/ajuntament o a les oficines de l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament (carrer Estació – ed. Mundial de la Bisbal d’Empordà).
Termini de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de dirigir a l’alcaldia, i s’han de presentar en
el Registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans
assenyalats en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en el termini que abastarà des de la publicació
de l’extracte de la convocatòria en el BOP de Girona i fins 15 dies a
partir de la publicació de la convocatòria.
Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva, no obstant s’examinaran individualment les sol·
licituds entrades, per ordre de petició i es resoldran per ordre d’entrada fins a esgotar, si s’escau el crèdit pressupostari.
Acord que es fa públic per a general coneixement.
La Bisbal d’Empordà, 23 de setembre de 2016
Lluís Sais Puigdemont
Alcalde
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