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Núm. 981
cOnseLL cOmArcAL deL riPOLLÈs 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de con-
currència competitiva per al foment d’activitats d’interès social o promoció 
d’una finalitat pública comarcal i per a la cobertura d’activitats escolars a 
la comarca del Ripollès 

Administració Pública: CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
Codi Administració Pública: L06090010 
Òrgan:  CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
Codi Òrgan: L06090010 
Id Anunci: 10689 
Codi convocatòria: 331388 
Ref convocatòria: 001/2017* Subvenciones CCR*, 3 de febrero de 
2017 
Des convocatòria: Acord de Ple, de 17 de gener de 2017, del Con-
sell Comarcal del Ripollès, en el que s’aprova la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva 
per al foment d’activitats d’interès social o promoció d’una finalitat 
pública comarcal i per a la cobertura d’activitats escolars a la comar-
ca del Ripollès

Extracte de l’Acord de 17 de gener de 2017 del Ple del Consell Co-
marcal del Ripollès pel qual s’aprova la convocatòria per a l’atorga-
ment de subvencions en règim de concurrència competitiva per al 
foment d’activitats d’interès social o promoció d’una finalitat públi-
ca comarcal –activitats culturals, festives o de caràcter social, activi-
tats esportives i edició de libres, pel·lícules o documentals d’interès 
comarcal-, i per a la cobertura d’activitats escolars a la comarca del 
Ripollès.

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 pu-
blica 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):

Apartat I.- Foment d’una activitat pública d’interès social i/o de 
promoció d’una finalitat pública comarcal.
(1.A.) Activitats culturals, festives o de caràcter social.
(1.B.) Edició de llibres, pel·lícules o documentals d’interès comarcal.
(1.C.) Commemoracions i activitats comarcals extraordinàries.
(1.E.) Activitats esportives.
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Apartat II.- Cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès.
(1.D.) Ripollès territori educador.
(1.F.) Foment d’un esport de neu entre els escolars de la comarca.
Aquestes subvencions, previstes en el Pla Estratègic de subvencions 
per a l’any 2017, aprovat pel Consell de Govern, en la seva sessió de 
data 20 de desembre de 2016, s’ajusten a les previsions pressupos-
tàries vigents. 

Primer. Beneficiaris 

Subvencions especificades a l’apartat I de la base primera: Persones 
físiques, jurídiques, entitats associacions, fundacions privades, co-
operatives, comunitat de bens o qualsevol altre tipus d’unitat eco-
nòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat 
jurídica, pot dur a terme els projectes o les activitats que motivin la 
concessió de la subvenció

Queden excloses dels programes 1.A, 1.B y 1.E, de forma expressa, 
les administracions i les entitats públiques.

Subvencions especificades a l’apartat II de la base primera: Les as-
sociacions de pares d’alumnes o els centres educatius de la comarca 
del Ripollès.

Segon. Finalitat 

Finançar els projectes i activitats d’interès socials i/o promoció 
d’una finalitat pública comarcal i per a la cobertura d’activitats es-
colars a la comarca del Ripollès.

Tercer. Bases reguladores 

Aprovades per acord, de 17 de gener de 2017, del Ple del Consell 
Comarcal del Ripollès, i publicades al BOP de Girona número 24, de 
3 de febrer de 2017.

Quart. Import

Apartat I. Foment d’una activitat pública d’interès social i/o pro-
moció d’una finalitat pública.

PROGRAMA 1.A): Activitats culturals, festives o de caràcter social.
La dotació màxima és de 5.000€. En qualsevol cas la subvenció ator-
gada no podrà ser superior a 400€
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L’import individual a atorgar a cadascun dels projectes subvenci-
onats, fins a esgotar la dotació màxima pressupostaria, es deter-
minarà 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 despe-
sa de l’activitat y els anys que fa que es realitza l’activitat. 

PROGRAMA 1.B): Edició de llibres pel·lícules o documentals d’inte-
rès comarcal que tinguin el suport de com a mínim dos ajuntaments 
de la comarca.
La dotació màxima és de 2.500€. En tot cas la subvenció atorgada no 
podrà ser superior a 450€. 

L’import individual a atorgar a cadascun dels projectes subvenci-
onats, fins a esgotar la dotació màxima pressupostaria, es deter-
minarà 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 despe-
sa de l’activitat y els anys que fa que es realitza l’activitat.

PROGRAMA 1.C): Commemoracions i activitats comarcals extraor-
dinàries.
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 subvencio-
nats, fins a esgotar la dotació màxima pressupostaria es determinarà 
en relació als punts obtinguts en aplicació dels indicadors d’avalu-
ació. Amb caràcter general es tindrà en comte en número de parti-
cipants.

PROGRAMA 1.E): Organització d’activitats esportives.
La dotació màxima es de 5.000€. En tot cas la subvenció atorgada no 
podrà ser superior a 400€.

L’import individual a atorgar a cadascun dels projectes subvencio-
nats, fins a esgotar la dotació màxima pressupostaria es determinarà 
en relació als punts obtinguts en aplicació dels indicadors d’avalua-
ció. Amb caràcter general es tindrà en comte en nombre de munici-
pis en els que es realitzi l’activitat i els anys que faci que es realitza 
l’activitat.

Apartat II. Cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès.
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PROGRAMA 1.D): Ripollès territori educador. 
La dotació màxima és de 3.000€. S’estableix un límit màxim d’ajuda 
per grup-classes de 450€.

S’assignaran 3.000€ en funció del nombre de grups-classe parti-
cipants. Així a cada sol·licitant de la subvenció li correspondrà la 
quantitat següent:
3.000,00€ / T
On T= nombre de grups classe participants.

PROGRAMA 1.E): Foment d’esports de neu entre els escolars de la 
comarca del Ripollès.
La dotació màxima és de 2000€.

L’import individual a atorgar a cadascun dels projectes subvencio-
nats, fins a esgotar la dotació màxima pressupostària es determinarà 
en relació als punts obtinguts en l’aplicació dels indicadors d’ava-
luació. Amb caràcter general es tindrà en compte el número de par-
ticipants.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació sol·licituds finalitzarà el 28 d’abril de 
2017, a les 15h.

Ripoll, 3 de febrer de 2017 

Joan Manso Bosoms 
President
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