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Núm. 4447
diPUtAció de GirOnA 
Assistència i Cooperació als Municipis 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions a les llars d’infants 
curs 2016-2017

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Òrgan: L02000017 
Id Anunci: 15782 
Codi convocatòria: 347912 
Des convocatòria: CONVOCATÒRIA SUBV. LLARS D`INFANTS 
CURS 2016-2017 

De conformitat amb el que preveuen 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 complert de la qual es 
pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://
www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Beneficiaris 
Ens locals de la província de Girona titulars de centres educatius de 
primer cicle d’educació infantil, autoritzats pel Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya, i els que tinguin implan-
tat el primer cicle d’educació infantil en les escoles rurals mitjançant 
la signatura del corresponent conveni amb el Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya.

Segon. Objecte 
Subvencions destinades al finançament de les despeses de funcio-
nament del curs 2016-2017.

Tercer. Bases reguladores 
Bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de 
Girona en la sessió de 18 d’abril 2017 i publicades al BOP número 
80, de 26 d’abril de 2017.

Quart. Quantia 
L’import total de la convocatòria és de 5.500.000,00 €, dels quals 
2.900.000,00 € es finançaran amb càrrec de l’aplicació pressupostà-
ria 400/9420/46200 de l’exercici de 2017, i 2.600.000,00 €, amb càr-
rec al pressupost de l’exercici de 2018.
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Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
Del 30 de juny al 29 de setembre de 2017, mitjançant model norma-
litzat disponible al web de la Diputació de Girona:

Sisè. Altres dades 
La justificació de les actuacions es realitzarà conjuntament amb la 
sol·licitud de subvenció.

Girona, 23 de maig de 2017 

Josep Fermí Santamaria i Molero
President accidental
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