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règim de concurrència competitiva de les entitats o associacions 
municipals. Exercici 2017 

Extracte de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva adreçades al foment de projectes 
i activitats de les entitats o associacions del municipi d’àmbit cultu-
ral, d’acció social, promoció econòmica i comerç, turisme, esports, 
educació i joventut, per a l’exercici 2017.

Descripció de la convocatòria 
Resolució de la Junta de Govern Local, del dia 12 de gener de 2017, 
per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva de les entitats locals o associacions del 
municipi, d’acord amb les Bases d’execució del Pressupost de l’exer-
cici 2017. 

Beneficiaris 
Poden concórrer a la convocatòria de subvenció totes les entitats o 
associacions municipals relacionades amb l’àmbit cultural, d’acció 
social, promoció econòmica i comerç, turisme,esports, educació i 
joventut. Objecte:Ajuda econòmica de tots aquells projectes i acti-
vitats de les entitats o associacions municipals relacionades amb els 
diferents àmbits objecte de la convocatòria d’aquesta subvenció. 

Bases Reguladores 
El Capítol IV de les Bases d’Execució del Pressupost, article 11.3 Sub-
vencions (article11.3.1 al 11.3.4) inclouen les bases reguladores per a 
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la concessió de subvencions a entitats o associacions. El Pressupost 
General per a l’exercici 2017, integrat pel pressupost de l’Ajunta-
ment i pel pressupost de l’Organisme Autònom de Can Quintana-
Museu de la Mediterrània, així com les bases d’execució i la seva 
plantilla de personal, va quedar definitivament aprovat el dia 1 de 
desembre de 2016 i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província 
núm. 239, de data 16de desembre de 2016. 

Quantia 
L’import destinat a aquesta convocatòria és de 125.150 €, que ani-
ran a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries:
17.41.23100.48002- Entitats socials  2.000 €
17.51.32600.48000- Entitats educatives  13.250 €
17.52.34000.48800- Entitats esportives  56.000 €
17.53.31100.48800- Entitats de l’Àrea de Salut  500 €
17.62.33404.48800- Entitats culturals i juvenils  52.000 €
17.62.17210.48000- Entitats de defensa del territori  1.400 €

Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des de l’en-
demà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Pro-
víncia. 

Torroella de Montgrí, 16 de gener de 2017 
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Alcalde 


