
Pàg. 23Núm. 22 – 31 de gener de 2019

B
O

P
-2

01
9_

0_
22

_7
05

Núm. 705
diPUtAció de GirOnA 
Comunicació Cultural 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de concu-
rrència competitiva per a activitats dels centres i instituts d’estudis locals 
i comarcals per l’any 2019 

Administració Pública: DIPuTACIÓ PROVINCIAL De GIRONA 
Codi Administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPuTACIÓ PROVINCIAL De GIRONA 
Codi Òrgan: L02000017 
Id Anunci: 40748 
Codi convocatòria: 437178 
Des convocatòria: CONVOCATÒRIA SuBVeNCIONS ACTIVI-
TATS CeNTReS D`eSTuDIS 2019 

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 pu-
blica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot 
consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris 
Centres i instituts d’estudis locals i comarcals de l’àmbit de les co-
marques gironines. 

Segon. Finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a activitats 
dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals per l’any 2019. 

Tercer. Bases reguladores 
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es van aprovar a la 
sessió del Ple de la Diputació de Girona del dia 27 de novembre de 
2018 i es van publicar al BOP de Girona núm. 235, de 10 de desem-
bre de 2018. 

Quart. Import 
L’import total destinat a aquesta convocatòria és de 18.000,00 €. Les 
subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del pres-
supost general de la Diputació de Girona per l’any 2019 que es de-
talla a continuació:
503/3341/48101 – Ajuts a centres i instituts d’estudis per activitats 
– Recerca local. 
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Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
el termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a par-
tir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al 
BOPG. Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model nor-
malitzat disponible al web de la Diputació de Girona.
Cada peticionari podrà presentar una única sol·licitud.
Les sol·licituds han d’estar signades digitalment per la persona in-
teressada o per la que representi legalment l’entitat. es podran uti-
litzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputa-
ció de Girona, que s’especifiquen a la seu electrònica, i s’hauran de 
tramitar a través de la plataforma de subvencions de la Diputació 
de Girona.

Sisè. Justificació 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de 
novembre de l’any de la convocatòria. No s’admetran sol·licituds de 
pròrroga del termini de justificació de la subvenció.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justifica-
ció coincideixi en dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el 
dia hàbil següent.

Girona, 29 de gener de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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