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AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a projectes
socials, any 2019
Administració Pública: AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
Codi Administració Pública: L01170221
Òrgan: AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
Codi Òrgan: L01170221
Id Anunci: 49515
Codi convocatòria: 464073
Ref convocatòria: pcremoto
Des convocatòria: CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PROJECTES SOCIALS 2019
Subvencions de projectes socials en règim de concurrència competitiva per l’any 2019.

Requisits dels beneficiaris/àries
Poden concórrer a la convocatòria totes les entitats o associacions,
sense afany de lucre, que al llarg de l’any 2019 hagin realitzat pro-
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A data de 25 de juny de 2019, mitjançant Resolució de l’Alcaldia s’ha
aprovat la convocatòria de subvencions per a projectes socials any
2019. Aquesta subvenció té per finalitat donar suport a les entitats
que realitzin projectes d’intervenció social i comunitària al municipi
relacionats amb la convivència, la igualtat d’oportunitats i la cohesió
social. Igualment, seran subvencionables aquells projectes que proposin actuacions de sensibilització i d’informació en temes d’interès
social, així com també aquells que proposin activitats preventives o
assistencials en relació amb situacions de mancances o problemàtiques socials, que siguin complementàries a les polítiques públiques
existents. Es prioritzaran els projectes que s’emmarquin en algun
dels 4 eixos de treball establerts al Pla Local d’Acció Social. Tot de
conformitat amb les “Bases reguladores de subvencions de l’Àrea
d’Acció Social. Programa 1: Subvencions de projectes socials”, foren
aprovades inicialment per acord de Plenari de data 28 de febrer de
2019, publicades en el BOP de Girona núm. 56, de data 20 de març
de 2019, i aprovades definitivament sense necessitat d’acord exprés,
per no haver-se presentat al·legacions durant el termini d’informació pública, i publicades íntegrament en el BOP núm. 86 de data 6
de maig de 2019
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jectes d’intervenció social i comunitària al municipi relacionats amb
la convivència i la cohesió social al municipi de la Bisbal d’Empordà
i que compleixin els requisits establerts al punt 5 de les bases de la
convocatòria.
Documentació a aportar
Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant el model d’instància de sol·licitud de la convocatòria que es trobarà a la pàgina web
municipal www.labisbal.cat Les sol·licituds hauran d’anar signades
pel titular o pel representant legal de l’entitat o associació i caldrà
adjuntar-hi la documentació que s’exigeix al punt 6 de les bases.
Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes
subvencions començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de
la convocatòria en el BOP de Girona i finalitzarà al cap de 30 dies
hàbils.
Procediment de concessió El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva.
Acord que es fa públic per a general coneixement.
La Bisbal d’Empordà, 25 de juny de 2019
Enric Marquès Serra
Alcalde
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