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Núm. 8096
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions a entitats i associacions per a activitats culturals any 2018
Administració Pública: AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
Codi Administració Publica: L01170221
Òrgan: AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
Codi Òrgan: L01170221
Id Anunci: 35862
Codi convocatòria: 414844
Ref convocatòria: PCREMOTO
Des convocatòria: Convocatòria subvencions a entitats i associacions per a activitats culturals any 2018
Extracte del Decret d’alcaldia núm. 1580/2018, de data 22 d’agost
de 2018, per la qual es convoquen les subvencions per a entitats i
associacions bisbalenques per a l’organització d’activitats culturals
anuals, pel procediment de concurrència competitiva.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet del qual es pot
consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

2. Finalitat
L’objecte d’aquestes bases és donar suport a les entitats i associacions que realitzin projectes o activitats culturals que siguin d’utilitat
i interès social per al municipi.
En aquest programa es podran presentar tots aquells projectes de
tipus cultural que porten a terme les entitats al llarg de l’any, que no
tinguin finalitat econòmica o lucrativa, o bé si s’obtenen beneficis,
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1. Beneficiaris
Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte
d’aquesta programa les entitats o associacions sense ànim de lucre
legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de la Bisbal
d’Empordà, que desenvolupin activitats en benefici dels veïns del
municipi en matèria de cultura, i que reuneixin els requisits que es
detallen en el punt 4 de les bases reguladores en el moment de presentar la sol·licitud.
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que aquests siguin revertits en les mateixes activitats..
3. Bases reguladores
Bases específiques reguladores de subvencions de l’Àrea de Cultura. Programa 1 Subvencions a entitats, publicades íntegrament
en el BOPG núm. 84 de data 02.05.2018 (Bases Específiques) i en el
núm.90 de data 10.05.2018 (Bases Generals).
La convocatòria de les subvencions es pot consultar a http://www.
labisbal.cat/ca/cultura.html
4. Import
La quantitat màxima destinada a aquest programa de subvencions és
de 29.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.3340.4800000
del pressupost municipal vigent.
5. Termini de presentació de sol·licituds
En el termini d’un mes, a comptar del dia de la publicació en el BOP
de Girona.
La sol·licitud de subvenció es realitzarà mitjançant el model normalitzat podrà 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).
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 16.4 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPACAP),
Acord que es fa públic per a general coneixement.
La Bisbal d’Empordà, 22 d’agost de 2018
David Baixeras Marín
Alcalde accidental
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