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Núm. 8392
AJUNTAMENT DE BLANES
Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de competència competitiva destinades a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional per a l’any 2019
Administració Pública: AJUNTAMENT DE BLANES
Codi Administració Pública: L01170237
Òrgan: AJUNTAMENT DE BLANES
Codi Òrgan: L01170237
Id Anunci: 53336
Codi convocatòria: 478606
Des convocatòria: Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional per a l’any 2019
De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b. 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 del qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

L’Ajuntament de Blanes podrà atorgar, a través de l’òrgan corresponent, subvenció a aquelles entitats de cooperació al desenvolupament que, tot i no correspondre’s amb les recollides en els apartats
a) i b) anteriors, consideri que els seus projectes tinguin per objec-
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Primer.- Beneficiaris
Poden acollir-se a la subvenció prevista en aquesta convocatòria les
entitats i les associacions sense ànim de lucre que reuneixin els requisits establerts al punt 4 de les bases reguladores d’aquesta convocatòria, que disposen el següent:
a) Aquelles que formin part de la Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social de l’Ajuntament de Blanes, almenys un
any abans des de la data d’aprovació de les bases d’aquesta convocatòria, i que es trobin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Blanes. Podran presentar projectes propis o projectes
d’altres entitats les quals hauran de complir els requisits recollits
en les bases.
b) Aquelles que estiguin declarades d’interès públic per acord
dels organismes competents, on es reconegui l’interès públic dels
seus fins estatutaris en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, o entitats que tinguin una implicació activa en les activitats
solidàries i la cooperació internacional.

Pàg. 27

Núm. 207 – 28 d’octubre de 2019

te el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o promoció d’una finalitat pública. S’intentarà, dintre de la mesura del
possible, que els projectes presentats per aquestes entitats, abans de
ser aprovats, hagin estat debatuts i consensuats amb la Comissió de
Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social.
No poden obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions que
es regulen en aquestes bases les persones o les entitats en les quals
concorri alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2. de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Segon.- Objecte
L’objecte de la present convocatòria és regular i definir les condicions i procediments per a l’atorgament de subvencions en règim
de competència competitiva destinades a projectes de cooperació al
desenvolupament en l’àmbit internacional per a l’any 2019.
Concretament, s’adrecen a projectes de cooperació que transversalment atenguin a:
- la promoció del respecte i l’equitat entre persones, que permetin avançar cap una implementació efectiva de la Declaració Universal dels Drets Humans a partir dels valors de la
cultura de la pau
- la promoció de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental
del desenvolupament
- la promoció del sentiment de solidaritat i germanor entre els
pobles de la terra, especialment aquells que incideixin en persones amb drets vulnerats.
Es prioritzaran aquells projectes que treballen per als drets fonamentals de la vida i el desenvolupament sociocultural de les zones
en què s’ubiquen les actuacions, especialment, referides a:
dret a l’alimentació, l’aigua i la salut
dret a l’educació
dret a la participació en la vida social i cultural de la comunitat
dret a l’habitatge digne i el sanejament
Les actuacions s’han de realitzar dins el termini següent: 1 de juny
de 2019 a 31 d’agost de 2020.
Tercer.- Bases reguladores
La convocatòria es realitza de conformitat amb les Bases reguladores aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Blanes en sessió de data
29 d’agost de 2019 i publicades al BOP de Girona núm. 176 del dia
13 de setembre de 2019.
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Quart.- Quantia
La subvenció consistirà en aportacions econòmiques directes amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 010.231.49000.
La dotació pressupostària global d’aquesta convocatòria per a l’any
2019 és de 20.610,00 €.
Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial
de la província de Girona, i finalitzarà el 15 de novembre de 2019. A
partir d’aquest dia, el calendari de tramitació i pagament serà aproximadament el següent:
- 22 de novembre de 2019, últim dia perquè la Comissió Qualificadora, prevista a la clàusula DOTZENA de les bases reguladores, finalitzi els treballs de valoració de la documentació presentada pels sol·licitants de la subvenció.
- Abans de finalitzar el mes de desembre de 2019, data prevista
per a la decisió i resolució d’atorgament a càrrec del Ple o la Junta
de Govern Local.
- 20 de gener de 2020, inici de la setmana en què les entitats rebran l’import de les subvencions.
Blanes, 15 d’octubre de 2019
L’alcalde
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