ANNEX I – CONVOCATÒRIA EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L’ANY 2018 PER A
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS BISBALENQUES
1. Objecte de la convocatòria
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, que
aquests siguin revertits en les mateixes activitats.
Les activitats que seran considerades subvencionables seran:
– les destinades a la difusió de les arts (música, teatre, dansa, programes socioculturals), arts plàstiques,
foment de la cultura popular i tradicional, arts visuals, fotografia, literatura, estudi, conservació i difusió del
patrimoni cultural local i altres projectes culturals singulars. Les citades activitats poden tenir formats
diversos: jornades, trobades, conferències i exposicions, entre d’altres. En cas de tractar-se de cursos només
es tindran en compte aquells que formin part de l’àmbit de la cultura, valorant-se especialment que es tracti
d’una oferta singular, gratuïta i oberta a tota la ciutadania.
– Espectacles públics, manifestacions festives de caràcter cultural i/o tradicional, activitats musicals, activitats
infantils, sempre que es portin a terme al municipi i compleixin amb les normatives vigents municipals i, en
cas que sigui necessari, amb el Decret 112/2010 de 31 d’agost del Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives de la Generalitat de Catalunya i modificacions.
- Aquelles activitats que complementin el programa cultural del municipi.
Es valorarà positivament aquelles activitats que treballin per la cohesió social, la integració, la solidaritat,
l’atenció a la diversitat, la igualtat d’oportunitats, les relacions intergeneracionals, la sostenibilitat, el respecte
al medi, la millora de la qualitat de vida al municipi i desenvolupin accions en favor de la convivència i la
ciutadania des de l’àmbit de la cultura.
2. 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
3. Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s’hi destina
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de vint-i-nou mil euros (29.000,00 €). Els ajuts
econòmics aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 04.3340.4800000 subvencions entitats i associacions
del pressupost de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà d’enguany
4. 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 i característiques següents:
a) Estar legalment constituïda com associació en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya,
com a mínim amb un any d’antiguitat i com a entitat sense afany de lucre.
b) Estar inscrita en el Registre Municipal d’Associacions.
c) Haver justificat, dins el termini establert, la destinació d´altres subvencions rebudes anteriorment.
La concurrència d’aquests requisits s´acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud.
En cap cas podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats que estiguin incloses en algun motiu
d’exclusió de l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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),
6. Períodes, termini de resolució i notificació
L’Àrea de Cultura resoldrà les sol·licituds presentades a la present convocatòria i emetrà la corresponent
resolució en el termini màxim de tres mesos a comptar de la finalització del període de presentació de
sol·licituds. La proposta de resolució ha d’expressar la relació de sol·licitants per als què s’atorgarà la
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concessió de la subvenció, i la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits
per a efectuar-la; i contindrà en el seu cas, la desestimació de les sol·licituds que corresponguin.
La resolució s’ha de notificar a les entitats beneficiàries de manera individualitzada en el termini màxim de 10
dies hàbils a comptar des de la data d’aprovació de la resolució.
7. Termini de justificació.
El termini per a la justificació de la despesa de la subvenció serà fins el 10 de desembre de l’any
d’atorgament de la subvenció, llevat que, per supòsits excepcionals, s’hagués de prorrogar el termini.
8. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al Tauler Electrònic de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i l’extracte
d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà
al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
La Bisbal d’Empordà, 22 d’agost de 2018
David Baixeras Marín
Alcalde acctal.
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