
 
 
 

 
 

Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 
 

 

Nom de la convocatòria  
 
subvencions destinades a fomentar la promoció sociocultural 
i l'associacionisme, any 2018 
 

BOIB  
 
Nº64 de 24 de maig de 2018 
 

Link convocatòria 
 
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10822/609319/convocatoria-
de-subvencions-destinades-a-fomentar- 
 

Objecte 

 
Finançar les despeses derivades de projectes duts a terme per 
entitats, sense ànim de lucre i que tinguin una repercussió i un 
benefici, de forma clara i directa, d’acord amb: 

- Dinamitzar la vida cultural 
- Estimular i promoure l’associacionisme, i la participació 

social en l’àmbit comunitari.  
- Promoure la vida sociocultural en el teixit social del barri o 

del poble.  
- Impulsar la integració sociocultural dels col·lectius amb 

necessitats especials.  
- Afavorir la interculturalitat. 

 

Que es subvenciona? 

 
a) Lloguer d’espais i infraestructures puntuals: sala d’activitats, 
teatre, cinema, etc.  
b) Contractar personal professional puntual: tallerista, 
dinamitzador, guia, actor, grup de música o qualsevol professional 
de l’àmbit sociocultural.  
c) Lloguer de serveis i equipaments puntuals: atraccions, carpes, 
grups electrògens, tendals, autocars, equips d’il·luminació i so, 
cadafals, maquinària, etc.  
d) Difusió i comunicació: impremta, diplomes, banderoles, edició 
de vídeos i fotografia, equipaments específics per l’activitat (petos, 
camisetes, etc.), publicacions de treballs i d’obres, etc. e) Material 
fungible per a les activitats: material plàstic, aliments no elaborats, 
begudes no alcohòliques, etc. En relació a la lletra  
e), es necessari que es justifiqui la necessitat del material per dur 
a terme l’activitat.  
 
Les inversions s’han d’haver realitzat i pagat entre l’1 d’octubre de 
2017 i el 31 d’agost de 2018, ambdós inclosos 

Beneficiaris  
 
Associacions que fomentin les activitats de promoció sociocultural 
i animació sociocultural 

 
Termini presentació 
sol·licituds 
 

fins al 14 de juny de 2018 

 
Servei informació Àrea Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE) 
Ajuntament de Santa Maria del Camí 
Plaça de la Vila nº1, de les 9:00 hores a les 14:00 hores, Llorenç Beltran March (Agent de 
Desenvolupament Local) 
Adreça email: adl@ajsantamariadelcami.net 
 


