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Núm. 3798
AJUntAment de BAnYOLes  

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a activitats de 
foment de les arts escèniques i musicals per a l’any 2018

Administració Pública: AJUNTAMENT DE BANYOLES 
Codi Administració Pública: L01170157 
Òrgan: AJUNTAMENT DE BANYOLES 
Codi Òrgan: L01170157 
Id Anunci: 29614 
Codi convocatòria: 395992 
Ref convocatòria: X2018002116 
Des convocatòria: subvenciones per a activitats de foment de les 
arts escèniques i musicals per a l’any 2018 

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’En-
titats i que tinguin entre les seves finalitats l’objecte d’aquesta con-
vocatòria.

Segon.- Finalitat 

Les activitats que es consideraran subvencionables seran els pro-
jectes d’arts escèniques de caràcter independent que no hagin estat 
representats anteriorment per part del sol·licitant de la subvenció i 
que estiguin produïts per companyies locals sense afany de lucre.

Tindran la consideració de propostes independents les executades 
per les entitats i/o companyies que no es dediquen professional-
ment a les arts escèniques, tant des del punt de vista artístic com 
econòmic, però que pretenen aconseguir un nivell de qualitat òptim, 
a partir d’una producció destinada a ser representada en el marc de 
la Programació Estable d’Arts Escèniques de Banyoles. Així mateix, 
un dels objectius estratègics d’aquestes subvencions és el de formar, 
consolidar i fidelitzar públic interessat en les propostes artístiques 
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sorgides d’entitats locals que complementin aspectes de l’oferta cul-
tural municipal.

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 40.33000.48930 per import de 12.000,00 euros.

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, 25 d’abril de 2018 

Miquel Noguer i Planas 
Alcalde 


