
 

 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS, 
CURS 2016-2017 
 
1. Objecte i finalitat 

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva per al finançament de les despeses corrents derivades del 
funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat 
municipal i d’escoles rurals, d’acord amb les bases específiques reguladores 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 d’abril de 2017 i publicades al 
BOP número 80, de 26 d’abril de 2017. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total destinat a la convocatòria és de 5.500.000,00 €, dels quals 2.900.000,00 
€ es finançaran amb càrrec de l’aplicació pressupostària 400/9420/46200 de l’exercici 
de 2017, i 2.600.000,00 €, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2018. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà del 30 de juny al 29 de setembre de 2017.  
 
4. Àmbit temporal de les despeses subvencionables 
 
Se subvencionaran les despeses de funcionament del curs 2016-2017. 
 
5. Termini per justificar les actuacions 
 
La justificació de les actuacions es realitzarà conjuntament amb la sol·licitud de 
subvenció. 
 
6. Termini de resolució i notificació  
 

6.1 Termini de resolució 

El termini màxim per resoldre la convocatòria és de tres mesos a comptar des de la 
finalització del període de presentació de les sol·licituds. 

6.2 Termini de notificació 

La resolució es notificarà a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en 
el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des de la data en què s’adopti l’acord.  

7. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. En contra s’hi pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat  Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a 



la notificació de la resolució. Alternativament, i de manera  potestativa, es pot 
interposar un recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la notificació de la 
resolució.  
 
8. Publicitat 

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la 
corporació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 
 


