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AJUntAmEnt dE BAnYOLEs 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a activitats 
d’acció social i cooperació per a l’any 2017 

administració pública: aJunTaMEnT DE BanYOLES
Codi administració pública: L01170157
Òrgan: aJunTaMEnT DE BanYOLES
Codi òrgan L01170157
Id anunci: 18780 
Codi convocatòria: 356325 
Des Convocatòria: Extracte de la convocatòria de les subvencions 
per a activitats d’acció social i cooperació per a l’any 2017 

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 publi-
ca l’extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la 
base de dades nacional de subvencions:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer.- Beneficiaris

Entitats sense finalitat de lucre implantades a Banyoles en actiu, que 
estiguin degudament inscrites en el registre Municipal d’Entitats i 
que tinguin entre les seves finalitats l’objecte d’aquesta convocatò-
ria.

Segon.- Finalitat

Les activitats que es consideraran subvencionables seran aquells 
programes, actuacions o projectes que fomentin les accions comu-
nitàries, d’integració i cohesió socials, així com la cooperació i la 
solidaritat en països en vies de desenvolupament (en àrees geogrà-
fiques prioritàries), i totes aquelles actuacions que promoguin di-
ferents iniciatives socials i actuacions del tercer sector que comple-
mentin o supleixin accions d’interès municipal.
 
En concret, les accions subvencionables seran:
a) Programa de promoció dels drets de la dona
 Impulsar, organitzar i desenvolupar activitats de caire genèric de 

promoció i atenció de la dona; accions contra els maltractaments 
cap a les dones i de la lluita enfront de la desigualtat per raó de 
gènere en l’àmbit del municipi de Banyoles.



Pàg. 60

Administració Local Ajuntaments

Núm. 143 – 27 de juliol de 2017

b) Programa d’accions per a la integració social i atenció social de 
col·lectius desafavorits.

 Impulsar, organitzar i desenvolupar activitats de caire genèric 
per la promoció i sensibilització de col·lectius desafavorits i per 
a la integració i convivència de les diferents cultures en l’àmbit 
del municipi de Banyoles. 

c) Programa d’activitats per a la gent gran i intergeneracionals
 Impulsar, organitzar i desenvolupar actuacions que fomentin 

l’atenció de la gent gran, la participació de la comunitat i les re-
lacions intergeneracionals.  

d) Programa de promoció de les persones amb disminució.
 Impulsar, organitzar i desenvolupar activitats de lleure destina-

des a les persones adultes que tinguin algun tipus de disminució 
psíquica, física o sensorial i que per les seves característiques no 
puguin gaudir d’activitats de lleure normalitzades. 

e) Programa de promoció de projectes i activitats en l’àmbit de la 
cooperació i la solidaritat, en països en vies de desenvolupa-
ment.

 Impulsar, organitzar i desenvolupar projectes i activitats, en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament internacional, que 
potenciïn el codesenvolupament i prioritzin els projectes anuals, 
és a dir, que no creïn dependència econòmica, tècnica o de qual-
sevol tipus. Es prioritzaran els projectes de cooperació que es 
duguin a terme en pobles i col·lectius empobrits econòmicament 
i socialment, i projectes de codesenvolupament i formació dels 
col·lectius de persones migrades a la ciutat de Banyoles. Pel que 
fa a les àrees geogràfiques, es valoraran especialment els projec-
tes abans esmentats dirigits en àrees del Magrib, l’Àfrica Subsa-
hariana, amèrica Llatina o Àsia.

Tercer.-  Bases reguladores

acord de la Junta de Govern Local de 13 juny 2016 publicada en el 
BOP de la Província de Girona de 28 de juny del 2016.

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/122/201612205362.pdf

Quart.- Import

Crèdit de la partida 2017.44.23112.48975 per import de 11.000,00 eu-
ros per a projectes relatius a programes de cooperació i solidaritat.
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Crèdit de la partida 2017.44.23111.48971 per import de 13.300 € per 
a la resta de programes d’acció social.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds

Vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest ex-
tracte en el BOP.

Banyoles, 23 de juny de 2017 

Miquel noguer i Planas 
alcalde 


