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Núm. 3800
AJUntAment de BAnYOLes  

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per al foment de 
projectes o activitats de caràcter juvenil i d’oci  

Administració Pública: AJUNTAMENT DE BANYOLES
Codi Administració Pública: L01170157 
Òrgan: AJUNTAMENT DE BANYOLES 
Codi Òrgan: L01170157 
Id Anunci: 29618 
Codi convocatòria: 395997 
Ref convocatòria: X2018002186
Des convocatòria: Subvencions per a activitats de foment dels pro-
jectes o activitats de caràcter juvenil i d’oci 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’Entitats i 
que tinguin entre les seves finalitats l’objecte d’aquesta convocatò-
ria.

Segon.- Finalitat 

Subvencionar programes, actuacions o projectes impulsats per enti-
tats juvenils i / o adreçades a joves en edats compreses entre els 13 
i els 35 anys.
Es valorarà especialment activitats que sota el principi de cohesió 
social, la igualtat d’oportunitats i de gènere, o els valors democrà-
tics, potenciïn l’emancipació juvenil en sentit ampli, així com la par-
ticipació i l’associacionisme juvenil. 

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
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Quart.- Import 

Crèdit de la partida 43.23105.48980 per import de 2.000,00 eurosCin-
què.- 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 


