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Núm. 1207
DIPUTACIÓ DE GIRONA  

Àrea de Cooperació Local i Àrea de Cooperació Cultural  

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 2 de febrer de 2016 ha pres 
l’acord següent:

Primer. Aprovar la convocatòria de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2016, que es 
transcriu tot seguit:

“Convocatòria en règim de concurrència competitiva i convocatòria única de l’any 2016 per a l’atorgament de subvencions als 

pel Ple de la Diputació en sessió de data 15 de desembre de 2015 i publicades al BOP núm. 244, de 21 de desembre de 2015.

2. Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s’hi destina

400/9420/76201 Fons de subvencions per a despeses d’inversió 5.300.000,00
400/9420/46201 Fons de subvencions per a despeses corrents 5.812.000,00
500/3340/46201 Fons de Cooperació Cultural Local 1.908.000,00

Quantia total assignada: 13.020.000,00

Del 8 de febrer al 15 de març de 2016

La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de sis mesos a comptar des 
de l’endemà de la publicació de la convocatòria. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat una resolució, 

• Subvencions per a despeses culturals ............................................................................................................. 30 de novembre 2016
• Subvencions per a despeses corrents en serveis obligatoris........................................................................ 30 de novembre 2016
• Subvencions per a despeses en inversions i transferències de capital ......................................................... 30 de setembre 2017

Administració Local Diputació



Pàg. 14Núm. 30 – 15 de febrer de 2016

7. Règim de recursos

8. Publicitat:

de la Diputació”.

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici de 2016 per un import màxim d’13.020.000,00 €, distribuïts de 
la manera següent: 

400/9420/76201 Fons de subvencions per a despeses d’inversió 5.300.000,00
400/9420/46201 Fons de subvencions per a despeses corrents 5.812.000,00
500/3340/46201 Fons de Cooperació Cultural Local 1.908.000,00

Quantia total assignada: 13.020.000,00

Girona, 3 de febrer de 2016 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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