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DOCUMENT

1.- JORDI VIÑAS XIFRA (Usuaris signadors), 10/03/2022 14:06:26

Exp.: X2022001712
Extracte de la convocatòria en la BDNS del Concurs del Cartell de la Festa Major de Salt
per l'any 2022
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 de la qual es pot consultar
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
Primer. Participants
Pot participar en aquest concurs qualsevol persona interessada major d’edat.
Si es vol presentar un cartell en representació d’un grup, escola o entitat sense ànim de lucre, s’ha
de designar una persona representant de l’entitat. La resta de condicions de les bases són les
mateixes que per a les persones individuals.
Segon. Objecte.
El present concurs té per finalitat potenciar la creació artística i la participació ciutadana, així com
fer difusió de la Festa Major de Salt amb la presentació de propostes, originals i inèdites, del
cartell de Festa Major.
Tercer. Bases reguladores.
Bases específiques reguladores del Concurs del cartell de la Festa Major aprovades per acord
d’Alcaldia de data 17 de març de 2021, i publicades al BOP de Girona, núm. 59, de 26 de març de
2021.
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/59/20215902260.pdf
Quart. Import.
L'import destinat a aquesta convocatòria és de 600,00 euros a l'aplicació pressupostària FESTA
MAJOR premis concurs, del pressupost municipal.

AJUNTAMENT DE SALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar-ne la validesa a
http://www.viladesalt.cat/validadordocuments.html

Cinquè. Presentació de sol·licituds.
Les propostes s’hauran de presentar presencialment al registre general de l’Ajuntament de Salt,
Servei d’Atenció a la Ciutadania, de 9 h a 13.30 h. El període de presentació de sol·licituds serà
de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte de
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. També es podrà presentar per correu administratiu
certificat, però caldrà que s’enviï per correu electrònic la sol·licitud amb el segell de correus a la
següent adreça de correu electrònic: festes@salt.cat, per tal de poder-ne tenir constància dins del
termini de presentació d’instàncies.
Jordi Viñas i Xifra
Alcalde

