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diPUtAció dE GirOnA 
Promoció Econòmica – Diplab

Extracte en la BDNS de la convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals 
adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). Anualitat 2019

administració Pública: DIPUTaCIÓ ProVInCIaL DE GIrona 
Codi administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPUTaCIÓ ProVInCIaL DE GIrona 
Codi Òrgan: L02000017 
Id anunci: 38137 
Codi convocatòria: 423153 
ref convocatòria: 490603/030 
Des convocatoria: Convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ents 
locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). anualitat 2019 

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 publica 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
ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la XSLPE.

Segon. Finalitat
Subvenció en règim de concurrència competitiva per al finançament d’accions i projectes de promoció econòmica.

Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es varen aprovar en sessió plenària el passat 18 de setembre de 2018 i publicades 
en el BoPG número 188, de 28 de setembre de 2018.

Quart. Import
L’import total destinat a la convocatòria és de 277.000,00 €, distribuïts en les aplicacions pressupostàries següents:

aplicacions pressupostàries
220/4300/46201 ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE Promoció Econòmica - DIPLaB 219.000,00 €
220/4300/46300 ajuts a mancomunitats membres XSLPE Promoció Econòmica 4.000,00 €
220/4300/46500 ajuts a consells comarcals membres XSLPE Promoció Econòmica - DIPLaB 27.000,00 €
220/4300/46700 ajuts a consorcis membres XSLPE Promoció Econòmica - DIPLaB 21.000,00 €
220/4300/44900 ajuts a ens i societats municipals XSLPE Promoció Econòmica - DIPLaB 6.000,00 €

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 29 de gener de 2019 (ambdós inclosos).

Cal presentar la sol·licitud mitjançant el model normalitzat, disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat/subvencions), 
acompanyat de la documentació que preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar 
signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de 
signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
 
Sisè. Justificació  
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre del 
2019.

Girona, 7 de novembre de 2018 

miquel noguer i Planas 
President
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