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Administració Local Entitats Municipals Descentralitzades
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Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats o associacions locals sense ànim 
de lucre

Administració Pública: L’ESTARTIT, ENTITAT LOCAL MENOR
Codi Administració Pública: L04170004 
Òrgan: L’ESTARTIT, ENTITAT LOCAL MENOR 
Codi Òrgan: L04170004 
Id Anunci: 14484 
Codi convocatòria: 344592 
Ref convocatòria: CONVOCATÒRIA DE SuBVENCIONS 
Des convocatòria: CONVOCATÒRIA DE L’EMD DE L’ESTARTIT DE SuBVENCIONS DE CONCuRRÈNCIA COMPETITIVA 
A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LuCRE 

Per a general coneixement es fa pública la convocatòria de l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit, 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 cultural, esports i educació, que facin activitats en l’àmbit de l’EMD de l’Estartit, per a l’exercici 2017. 

Descripció de la convocatòria 
Resolució de la Presidència de l’EMD de l’Estartit del dia 21 de març de 2017, número 93, 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 
reguladores de l’EMD de l’Estartit per a la concessió de subvencions a Entitats o Associacions, incloses a l’article 11.3 de les 
Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2017.

Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria de subvenció totes les entitats o associacions municipals relacionades amb l’àmbit cultural, 
esportiu i educatiu, que facin activitats en l’àmbit de l’EMD de l’Estartit. 

Objecte 
Ajuda econòmica de tots aquells projectes i activitats de les entitats o associacions municipals relacionades amb els diferents 
àmbits objecte de la convocatòria d’aquesta subvenció que facin activitats en l’àmbit de l’EMD de l’Estartit. 

Bases Reguladores 
Les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions a entitats o associacions es varen publicar íntegrament al BOP 
de Girona número 22 del dia 1 de febrer de 2017, les quals formen part de les Bases d’Execució del Pressupost, article 11.3 
Subvencions (article 11.3.1 al 11.3.4). 

El Pressupost General per a l’exercici 2017, ingressos i despeses i la seva plantilla de personal, es va publicar definitivament 
al Butlletí Oficial de la Província número 248, de data 30 de desembre de 2016. 

Quantia:
L’import destinat a aquesta convocatòria és de 45.950,00 €, que aniran a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries: 

17.0.33001.48800  Entitats culturals i socials  26.550 €
17.0.32600.48000  Subvencions entitats educatives 5.000 €
17.0.34100.48800  Entitats esportives 14.400 €

Termini de presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

L’Estartit, 22 de març de 2017 

Genis Dalmau Burgués 
President de l’Entitat Municipal Descentralitzada 


