
Pàg. 9Núm. 142 – 26 de juliol de 2017

Núm. 6464
diPUtAció de GirOnA
Promoció Econòmica – Diplab 

Extracte en la BDNS de l’acord pres per la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona corresponent a la convocatòria per a projectes de promoció agro-
alimentària Girona Excel·lent Col·lectius, anualitat 2017

administració Pública: DIPuTaCIÓ PROVINCIaL DE GIRONa
Codi administració Pública: L02000017
Òrgan: DIPuTaCIÓ PROVINCIaL DE GIRONa
Codi Òrgan: L02000017
Id anunci: 18773 
Codi convocatòria: 357031 
Des convocatòria: convocatòria de subvencions programa de su-
port a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col-
lectius, anualitat 2017 

Extracte de l’acord pres per la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona corresponent a l’aprovació de la convocatòria per a projectes 
de promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius, anualitat 
2017.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b i 20.8 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publi-
ca l’extracte de la convocatòria, el text de la qual pot consultar-se en 
la Base de Dades Nacional de subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Primer. Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les enti-
tats següents:

- Les entitats adherides a Girona Excel·lent – Col·lectius
- Els ens locals de la demarcació de Girona que acreditin mitjançant 

un certificat signat pel secretari/ària que gestionen projectes i/o 
espais públics vinculats a la promoció agroalimentària.

segon. Finalitat
Estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de 
subvencions de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Girona per finançar el programa de suport a projectes de promoció 
agroalimentària Girona Excel·lent – Col·lectius.
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Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es varen aprovar en 
sessió plenària el passat 20 de juny de 2017 i publicades en el BOP 
número 122, de 27 de juny de 2017.

Quart. Import
L’import total destinat a la convocatòria és de 62.000,00 euros. El 
crèdit pressupostari per a cadascuna de les resolucions va amb càr-
rec a les aplicacions pressupostàries següents:

aplicació pressupostària 220/4300/48011 ajuts a entitats no lucrati-
ves-Campanya Girona-Excel·lent.  Import: 32.000,00 € 

aplicació pressupostària 220/4300/46207 ajuts a ajuntaments-
Campanya Girona Excel·lent.  Import: 30.000,00 €

Total: 62.000,00 €

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà del 28 d’agost al 20 de 
setembre de 2017. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model nor-
malitzat disponible a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.
cat), i han de complementar-se amb la documentació que recull l’ar-
ticle 8 de les bases reguladores.

Sisè. Justificació
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des 
de l’acabament de l’activitat fins al 31 de gener de 2018.

Girona, 21 de juliol de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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