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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE PALMA

10903 Departament de Cultura.- Convocatòria Suvencions 2018 per a establiments culturals

Núm. Identificador BDNS:  420138

De conformitat amb el previst als 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 pública de subvencions de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística 2018 per
a establiments culturals dedicats a la promoció, l’exhibició i/o el comerç culturals de caràcter privat, aprovada per Junta de Govern dia 10
d’octubre de 2018, el text complet del qual es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) i a la pàgina web de l’Ajuntament de Palma (www.palmacultura.cat i www.palma.cat ):

Primer. Objecte i finalitat de les subvencions

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació dels ajuts per a
establiments culturals dedicats a la promoció, l’exhibició i/o el comerç cultural de caràcter privat dins l’àmbit de les competències de la
Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística – Decret núm. 201713051, de 5 de juliol, d’organització dels
serveis administratius de l’Ajuntament de Palma.

Segon. Requisits i condicions

Aquesta convocatòria s’estructura en tres modalitats, d’acord amb les següents tipologies d’equipament:

MODALITAT A - ARTS EN VIU: Espais estables d’exhibició d’arts escèniques com teatre, dansa, circ, i altres disciplines de les arts en viu,
així com sales de música en viu o espais independents.
MODALITAT B - COMERÇ CULTURAL: Establiments comercials de l’àmbit cultural: llibreries i galeries d’art.
MODALITAT C: CINEMES. Sales de Cinema amb 7 sales d’exhibició o menys.

Tercer. Beneficiaris

Podran optar a aquests ajuts les persones físiques o persones jurídiques legalment constituïdes com a titulars de la gestió d’establiments
culturals domiciliats a Palma, dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat, ja sigui en règim de propietat com en règim de
lloguer.
Queden excloses com a destinatàries dels ajuts les entitats públiques o les privades que desenvolupen la seva activitat en un equipament
públic en règim de cessió, concessió o lloguer públic.

Quart. Bases reguladores

Ordenança municipal de Subvencions de l'Ajuntament de Palma, aprovada pel Ple en data 26/02/2015 i publicada en el BOIB núm. 35 de
data 12 de març de 2015.

Cinquè. Quantia

L’import total que es dedica a aquesta convocatòria és de 100.000 euros amb càrrec a la partida 03.33400.48101 del Pressupost de despeses
de 2018.

Sisè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a presentar sol·licituds és de 10 dies naturals comptats des de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria al Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

(Ajuntament de Palma, 19 d'octubre de 2018
Cap de departament,

Damian Sans Tous)
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