Ajuntament d’Arenys de Munt
Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions
ANUNCI
2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ EN L'ÀMBIT CULTURAL EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA
BDNS (Identif.): 506007

Les persones jurídiques sense afany de lucre que hagin de realitzar l'activitat que fomenta la convocatòria,
sempre que no estiguin afectades per les prohibicions establertes en l'art, 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i sempre que compleixin les següents condicions:
-Estar degudament constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial.
-Que les activitats siguin realitzades en el terme municipal d'Arenys de Munt.
-Haver justificat les anteriors subvencions
-No tinguin deutes amb l'Ajuntament i estar al corrent de les obligacions tributàries, així com de la
Seguretat Social.

https://bop.diba.cat

Primer. Seran beneficiaris:

CVE 2020011481

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria de subvencions destinades a
projectes/activitats
d'interès públic o
social
que
tinguin
per finalitat la recuperació ,
el manteniment i la difusió de l a cultura popular catalana; la creació , la producció i /o la difusió en
els àmbits de les arts plàstiques i audiovisuals , la literatura i el patrimoni cultural en l'àmbit territorial
d’Arenys de Munt; així com realitzar activitats i recursos socioeducatius i de innovació en el marc educatiu
dels centres escolars i de la vila d’Arenys de Munt, el text complet pot consultar-se en el web de
l'Ajuntament:
http://www.arenysdemunt.cat/ARXIUS/2019/Cultura/Subvencions/Bases_reguladores_subvencions_Cultur
a_i_Ensenyament.pdf

A

Extracte de la resolució d' 12 de maig de 2020 de la Junta de Govern Local .

-Fomentar valors pedagògics i educatius, i impulsar iniciatives innovadores en el marc educatiu al
municipi.
-Fomentar activitats lúdiques i festives que promoguin les relacions entre persones.
Tercer. Bases reguladores:
Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, de 11/02/2016, publicada BOP en 23/02/2016.
Bases Específiques Reguladores de 10 de març de 2016, publicades a l'BOP el 9 de maig de 2016,
modificades pel Ple de 10 de març de 2017.
Quart. import:
El pressupost màxim que es destinarà per a l'any 2020 serà d'13.200€ i anirà a càrrec de la següent
aplicació pressupostària: 820.334.48000
Cinquè. Termini de presentació:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-Fomentar activitats/projectes que complementin la competència municipal i que promoguin la cultura
popular catalana, les arts plàstiques i audiovisuals, la literatura i el patrimoni cultural del municipi.

Data 20-5-2020

Segon. finalitat:

Arenys de Munt, 14 de maig de 2020
L’alcalde, Josep Sànchez Camps

B

- D'un mes a partir del següent dia de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona. Es farà una sola convocatòria d'aquest procediment.

