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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

10572 Convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Pollença a les associacions de
caire social per a l’any 2018.(BDNS NÚM. 418927)

Extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Pollença a les associacions de caire social per a l’any
2018.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 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 de les bases es pot consultar en el BOIB d’aquest mateix dia.

OBJECTIU

Els objectius d’aquesta convocatòria són:

Fomentar, impulsar i incentivar l’organització i el desenvolupament d’activitats i programes en matèria de serveis socials.
Fomentar el teixit associatiu del municipi.

Beneficiaris

Poden sol·licitar una ajuda en el marc d’aquesta convocatòria les associacions o entitats de caire social sense ànim de lucre constituïdes
legalment com a tals, registrades i amb seu o representació al municipi de Pollença.

Àmbit d’aplicació

Podran ser objecte de subvenció els projectes o activitats que s’enquadrin dins les actuacions següents i que s’hagin duit a terme entre l’1 de
gener de 2018 i el 30 de novembre de 2018.

4.1 Despeses derivades de la realització d’activitats que proporcionin atenció directa a persones a les quals atén dins el municipi de Pollença.

4.2 Despeses derivades de la realització d’activitats de caràcter formatiu adreçades a la població que atén dins del municipi de Pollença.

4.3 Despeses derivades de la realització d’activitats preventives dins el seu àmbit d’actuació i població a la qual atén dins el municipi de
Pollença o fora del municipi en cas de representació del municipi.

No seran subvencionables els programes que promoguin qualsevol forma de discriminació ni programes amb finalitat lucrativa.

Bases reguladores

Bases publicades en el BOIB de data d’avui.

Import

L’import màxim que es destina a la convocatòria és de 39.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231 48040 del vigent Pressupost
General de l’Ajuntament per a l’exercici 2018.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà de deu (10) dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria
al BOIB, al tauler d’anuncis i al lloc web de l’Ajuntament.

Pollença, 10 d’octubre de 2018

El Batle,
Miquel A. March Cerdà
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