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AJUNTAMENT DE BANYOLES

Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajudes als preus dels casals dins del programa Lleure
per a Tothom 2020

Administració pública: AJUNTAMENT DE BANYOLES
Codi administració pública: L01170157
Òrgan: AJUNTAMENT DE BANYOLES
Codi òrgan: L01170157
Id anunci: 62642
Codi convocatòria: 511603
Ref convocatòria: X2020000072
Des convocatòria: AJUDES ALS PREUS DELS CASALS "LLEURE PER A TOTHOM" 2020

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 de la
qual es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer.- Beneficiaris
Poden ser beneficiàries d'aquesta ajuda en el preu dels casals les famílies que reuneixin els
requisits detallats a l'apartat 3 de les bases reguladores dels ajuts.

Segon.- Finalitat
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la convocatòria de la concessió d'unes ajudes en
règim de concurrència no competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals,
als preus dels casals dins del programa Lleure per a Tothom, per a la consecució dels objectius
estratègics fixats al Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 de l'Ajuntament de Banyoles
(objectiu estratègic número 5 de l'Àrea de Serveis a les Persones-JOVENTUT, quant al Foment
dels projectes o activitats de caràcter juvenil i del lleure).

Tercer.- Bases reguladores
Acord de la Junta de Govern Local del 18 de maig de 2020 publicada en el BOP de la Província
de Girona el 29 de maig de 2020.
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/104/202010403264.pdf

Quart.- Import
Crèdit de la partida 2020.43.23105.48100 Joventut. Projecte Lleure per a Tothom per import de
20.000,00 euros.
En cas que la concurrència de beneficiaris esgoti el crèdit pressupostari previst, l'Ajuntament
podrà ampliar l'import màxim detallat anteriorment mitjançant la modificació pressupostària
corresponent.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds
Deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el BOP. 

Banyoles, 18 de juny de 2020

Miquel Noguer i Planas
Alcalde
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