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AJUntAment de sAnt FeLiU de GUÍXOLs  

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a activitats de 
caràcter cultural per part d’associacions municipals per a l’any 2019 

administració pública: aJunTaMenT de SanT Feliu de Guí-
XolS 
codi administració pública: l01171609 
Òrgan: aJunTaMenT de SanT Feliu de GuiXolS 
codi Òrgan: l01171609 
id anunci: 48016 
codi convocatòria: 458071 
ref convocatòria: X2019005141 
des convocatòria: conVocaTÒria SubVencionS per a ac-
TiViTaTS de carÀcTer culTural d’aSSociacionS Muni-
cipalS

de conformitat amb el previst en els articles 17.3.b y 20.8.a de la llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria el text complet del qual, es pot consul-
tar a la base de datos nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 
 
Primer. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris/àries d’aquesta subvenció les associacions 
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 ciutat o que 
a través de les seves accions siguin representants d’aquesta.
 
Segon. 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’associa-
cions locals.
 
Tercer. bases reguladores
bases d’execució del pressupost municipal, concretament a la base re-
guladora de la concessió i justificacions de les subvencions municipals.
 
Quart. Quantia
es preveu una quantitat de 10.840 €.
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cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
les entitats sol·licitants hauran de presentar les sol·licituds al regis-
tre General de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en els impre-
sos normalitzats, durant el termini de 20 dies hàbils a partir del dia 
següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria al butlletí 
Oficial de la Província de Girona. 

Sant Feliu de Guíxols, 6 de maig de 2019 

carles Motas lópez 
alcalde 


