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Des convocatòria: CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CONSELLS 
COMARCALS-OFICINES JOVES, CAPITALS DE COMARCA I 
MUNICIPIS MÉS 30.000 HABITANTS, ANUALITAT 2018 

Extracte de la convocatòria de subvencions als consells comarcals 
per al finançament de les activitats i projectes culturals de les ofi-
cines joves, capitals de comarca i municipis de més de 30.000 habi-
tants de les comarques gironines, anualitat 2018 

Descripció de la convocatòria 

Resolució de 30 de gener de 2017, de la Junta de Govern, per la qual 
es convoquen les subvencions als consells comarcals per al finan-
çament de les activitats i projectes culturals de les oficines joves, 
capitals de comarca i municipis de més de 30.000 habitants de les 
comarques gironines, anualitat 2018. 

Beneficiaris  
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte 
d’aquestes bases els consells comarcals inclosos en l’àmbit territo-
rial de la Diputació de Girona que disposin d’una oficina jove, així 
com les capitals de comarca i els municipis amb més de 30.000 habi-
tants de la demarcació de Girona.  

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol-
licitants han de complir els requisits i les condicions generals que 
estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions. 
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Objecte 
Subvencions als consells comarcals per al finançament de les acti-
vitats i projectes culturals de les oficines joves, capitals de comarca 
i municipis de més de 30.000 habitants de les comarques gironines, 
anualitat 2018. 

Bases reguladores 
Bases específiques reguladores de subvencions per al finançament 
de les activitats i projectes culturals de les oficines joves, capitals de 
comarca i municipis de més de 30.000 habitants de les comarques 
gironines, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona el 23 de ge-
ner de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) núm. 21 de 30 de gener de 2018. 

Quantia 
L’import estimat destinat a aquesta convocatòria és de 50.000,00 €, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46506 del pressu-
post de la Diputació de Girona de l’exercici 2018. 

Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addi-
cional, derivada de l’augment dels crèdits pressupostaris previstos 
inicialment per a les aplicacions detallades en el quadre anterior 
mitjançant una modificació de crèdit. 

L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la de-
claració de disponibilitat de crèdit corresponent prèviament a la 
resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la con-
vocatòria. 

Termini de presentació de les sol·licituds 
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), acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de les 
bases reguladores.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir 
de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPG.

Girona, 8 de febrer de 2018 

El president accidental 
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