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AJUNTAMENT DE BANYOLES
Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a activitats de
foment de les festes populars, la cultura popular i tradicional del municipi
2017
Administració pública: AJUNTAMENT DE BANYOLES
Codi Administració pública: L01170157
Òrgan: AJUNTAMENT DE BANYOLES
Codi òrgan L01170157
Id anunci: 18769
Codi convocatòria: 355889
Des Convocatòria: Extracte de la convocatòria de les subvencions
per a activitats de foment de les festes populars, la cultura popular i
tradicional del municipi 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 publica 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 convocatòria.
Segon.- Finalitat
Les activitats que es consideraran subvencionables seran les que
tinguin per objectiu la protecció i promoció de les festes populars i
tradicionals com a manifestacions cíviques i fets socials i culturals,
de participació comunitària per tal de reforçar la cohesió i el sentit
de pertinença a una comunitat. En concret, els espectacles públics,
manifestacions festives de caràcter cultural i/o tradicional, activitats musicals o activitats infantils, entre d’altres, sempre que es portin a terme al municipi.
En aquest sentit, les activitats no hauran de tenir cap finalitat econòmica o lucrativa, o bé si se n’obtenen beneficis, s’hauran de revertir en les mateixes activitats.
Els organitzadors hauran de complir amb les normatives vigents
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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. En cap cas seran
subvencionables actes que no estiguin oberts a la ciutadania. No es
consideraran subvencionables les despeses en aliments i begudes
que no constin com un element minoritari i complementari d’una
activitat festiva pròpiament.
Es valorarà positivament la col·laboració del teixit associatiu com
a mitjà d’enriquiment cultural i de cohesió social i, en especial, el
caràcter intergeneracional de la cultura popular.
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 2017.41.33800.48940 per import de 2.000,00 euros.
Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds
Vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el BOP.
Banyoles, 23 de juny de 2017
Miquel Noguer i Planas
Alcalde
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