Exp. 257/2022
Extracte del decret de Presidència de data 28 d’abril de 2022 pel qual s’obre la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment d’activitats
públiques, d’interès social o promoció d’una finalitat pública comarcal (2022)
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvenciones, es publica l'extracte de la convocatòria el contingut complert del qual es pot
consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www,pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
 (1.A.) Activitats culturals, festives o de caràcter social.
• (1.B.) Edició de llibres, pel·lícules, documentals o continguts digitals d'interès comarcal.
• (1.C.) Commemoracions i activitats comarcals extraordinàries.
• (3.A.) Activitats esportives
• (3.B.) Foment dels esports de neu entre els escolars de la comarca.
• (4.B.) Foment de l’activitat firal del sector primari.
• (5.A) Millora i manteniment dels espais naturals.
Aquestes subvencions, previstes en el Pla Estratègic de subvencions per a l’any 2022-2023, aprovat pel
Consell de Govern, en la seva sessió de data 4 de gener de 2022 s’ajusten a les previsions pressupostàries
vigents.

PRIMER. Beneficiaris/àries
Tindrà la consideració de beneficiari/ària de subvencions la persona que hagi de realitzar l’activitat o
servei que ha fonamentat el seu atorgament o que es trobi en la situació que legitima la seva concessió.
En ell cas dels programes 1.A, 3.A, 3B i 5.A queden excloses de manera expressa les administracions i
entitats públiques.

SEGON. Finalitat
Contribuir al finançament d’activitats públiques, d’interès social o de promoció d’una finalitat pública
comarcal.

TERCER. Bases reguladores
Aprovades provisionalment per acord, de 15 de març de 2022, del Ple del Consell Comarcal del Ripollès,
van estar publicades íntegrament en el BOP de Girona núm. 58, de 24 de març de 2022.
Havent transcorregut el període d’exposició pública aquestes bases van esdevenir definitives i així es va
publicar al BOP de Girona núm. 81 de data 28 d’abril de 2022.

QUART. Import
Programa 1.A) Activitats culturals, festives o de caràcter social.
La dotació màxima és de 4.700,00 €. En qualsevol cas la subvenció atorgada no podrà ser superior a 450
€.
L’import individual a atorgar a cadascun dels projectes subvencionats, fins a esgotar la dotació màxima
pressupostaria, es determinarà en relació als punts obtinguts en aplicació dels indicadors d’avaluació.
Amb caràcter general es tindrà en compte el nombre de municipis en els que es realitza l’activitat, el
pressupost de la despesa de l’activitat y els anys que fa que es realitza l’activitat.
Programa 1.B) Edició de llibres, pel·lícules o documentals d’interès comarcal
La dotació màxima és de 1.300 €. En tot cas la subvenció atorgada no podrà ser superior a 500 €.
L’import individual a atorgar a cadascun dels projectes subvencionats, fins a esgotar la dotació màxima
pressupostaria, es determinarà en relació als punts obtinguts en aplicació dels indicadors d’avaluació.
Programa 1.C) Commemoracions i activitats comarcals extraordinàries
La dotació màxima és de 2.500 €. En tot cas la subvenció atorgada no podrà ser superior a 600 €.
L’import individual a atorgar a cadascun dels projectes subvencionats, fins a esgotar la dotació màxima
pressupostaria es determinarà en relació als punts obtinguts en aplicació dels indicadors d’avaluació.
Programa 3.A) Activitats esportives
La dotació màxima es de 5.000 €. En tot cas la subvenció atorgada no podrà ser superior a 450 €.
L’import individual a atorgar a cadascun dels projectes subvencionats, fins a esgotar la dotació màxima
pressupostaria es determinarà en relació als punts obtinguts en aplicació dels indicadors d’avaluació.
Amb caràcter general es tindrà en compte el nombre de municipis en els que es realitzi l’activitat i els
anys que faci que es realitza l’activitat.
Programa 3.B Foment d’un esport de neu entre els escolars de la comarca
S’assignaran 5.000 € en funció del nombre total de participants. Així a cada sol·licitant li correspondrà la
quantitat següent:
(5.000,00 €/T)*N
T= Nombre total de participants.
N= Número de participants de cada entitat sol·licitant.

Programa 4.B) Foment de l’activitat firal dels sector primari
La dotació és de 3.000 €. S’estableix un mínim d’ajuda per a cada adjudicatari de 600 euros, essent el
nombre màxim d’adjudicataris de 5.

Programa 5.A) Millora i manteniment d’espais naturals
La dotació és de 1.000 €. S’estableix un mínim d’ajuda per cada adjudicatari de 500 €, essent el nombre
màxim d’adjudicataris de 2.

CINQUÈ. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 30 de juny de 2022.
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