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Núm. 5707
AJUntAment de sAnt FeLiU de GUÍXOLs 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a les activitats 
de caràcter cultural per part de les associacions inscrites en el registre mu-
nicipal d’associacions locals de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols 

Administració Pública: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍ-
XOLS 
Codi Administració Pública: L01171609 
Òrgan: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 
Codi Òrgan: L01171609 
Id Anunci: 32696 
Codi convocatòria: 404821 
Ref convocatòria: X2018018064 
Des convocatòria: Acord de 19 de juny de 2018 de JGL de l’Ajunta-
ment pel qual es convoquen subvencions per a activitats de caràcter 
cultural per part de les associacions inscrites en el registre munici-
pal d’associacions locals de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols 

1. Objecte 
L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió 
de subvencions per al foment de les activitats culturals, de lleure i 
de cohesió social, promogudes per les associacions de  la ciutat de 
Sant Feliu de Guíxols, inscrites en el registre municipal d’associaci-
ons locals.

2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta 
convocatòria serà el de concurrència competitiva.
 
3. Requisits i condicions dels beneficiaris/àries 
5.1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquesta subvenció les Associa-
cions sense finalitat de lucre legalment constituïdes, amb seu a Sant 
Feliu de Guíxols i inscrites en el registre municipal d’Associacions 
locals i que desenvolupin majoritàriament la seva activitat a la Ciu-
tat o que a través de les seves accions siguin representants d’aques-
ta.
S’exclou tota Associació o privat no inscrit al registre municipal 
d’Associacions locals de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols.
 
4. Quantia de la subvenció 
4.1. L’import d’aquesta convocatòria es fixa en 10.841,00 EUR, amb 
càrrec a l’aplicació de despeses 07.33404.48000 del Pressupost de 
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Despeses de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, núm. d’opera-
ció comptable RC 920180001624.
Aquesta quantitat podrà ser incrementada, si es considera oportú, 
restant condicionada a l’existència del crèdit addicional abans de la 
seva concessió.

5. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d’aquesta subvenció 
s’hauran de presentar mitjançant el formulari normalitzat al Regis-
tre General de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
El formulari de sol·licitud normalitzat es podrà obtenir a la seu elec-
trònica http://ciutada.guixols.cat.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a par-
tir de l’endemà de la publicació al BOP. 

Girona, 19 de juny de 2018 

Carles Motas López 
Alcalde 


