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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT D'EIVISSA
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

6200

Aprovació del extracte de la convocatòria de la concessió de subvenció enb matèria d'Esports

Extracte de la resolució del dia 7 de juliol de 2022 de la Junta Rectora del Patronat Municipal d'Esports d'Eivissa, on s'aprovà, entre d'altres,
la resolució de convocatòria de les subvencions en matèria d'Espors del dit Patronat per al manteniment d'entitats esportives (exercici 2022),
pel procediment de concurrència competitiva.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica
l'extracte de la convocatòria el text íntegre de les quals es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/XXXXXX):
Primer. Beneficiàries
Poden sol·licitar i ser beneficiàries de les subvencions a les quals es refereixen aquestes bases:
Les persones jurídiques, públiques o privades i sense ànim de lucre, ja siguin entitats esportives, grups associatius esportius, APIMAS que
organitzin activitats esportives en horari extraescolar, organismes esportius legalment constituïts i inscrits al Registre Municipal
d'Associacions Veïnals de l'Ajuntament d'Eivissa amb anterioritat a la finalització del termini de presentació d'instàncies i que compleixin els
requisits establerts en les bases específiques reguladores i aquesta resolució de convocatòria.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/94/1115885

Segon. Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria, és la regulació de la concessió de subvencions en matèria d'Esports, orientada a clubs, entitats esportives i
AMPAS, per al foment de l'esport i de l'activitat física al municipi d'Eivissa, dirigides sempre a entitats sense ànim de lucre.
Tercer. Bases reguladores
Les Bases reguladores específiques que han de regir la convocatòria de les subvencions del Patronat Municipal d'Esports d'Eivissa per al
manteniment d'entitats esportives (exercici 2020), estan publicades en el BOIB núm. 157 de data 10/09/2020 a la pàgina Web municipal
(http://www.eivissa.es/esports) i a la seu electrònica (https://eivissa.sedelectronica.es).
Quart. Import
Cadascuna de les subvencions tindrà una dotació màxima de 3.000€.
Per al pagament d'aquestes subvencions hi ha consignació pressupostària, per import de 70.000 € a la partida 34000 48900 del Pressupost del
Patronat d'Esports per a l'any 2022.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptadors a partir del següent al de la publicació de l'extracte
d'aquesta convocatòria al BOIB. La documentació es publicarà a la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS), i al tauler d'anuncis de
la seu electrònica del Patronat Municipal d'Esports. El termini de presentació de sol·licituds serà improrrogable.

Eivissa, document signat electrònicament (15 de juliol de 2022)
La presidenta del Patronat Municipal d'Esports
(Elena López Bonet)
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