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diPUtAció de GirOnA 
Cooperació Local, Cooperació Cultural i Noves Tecnologies 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per al Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019

Administració Pública: DIPuTACIÓ PROVINCIAL De GIRONA
Codi Administració Pública: L02000017
Òrgan: DIPuTACIÓ PROVINCIAL De GIRONA
Codi Òrgan: L02000017
Id Anunci: 40716
Codi convocatòria: 437084 
Ref Convocatòria: 2019/490606/002
Des convocatòria: Fons de Cooperació econòmica i Cultural, anua-
litat 2019 

extracte de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, 
del dia 22 de gener de 2019, pel qual es convoquen les subvencions 
destinades al Fons de Cooperació econòmica i Cultural, any 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 complert de la qual es pot 
consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhpa.gob.es/bdnstrans:

Objecte i finalitat 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de sub-
vencions en règim de concurrència no competitiva destinades als 
ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona 
dins del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per fi-
nançar despeses d’inversió i transferències de capital, despeses cor-
rents en serveis obligatoris, activitats de caràcter cultural, projectes 
que facilitin l’accés a les noves tecnologies i actuacions en camins.

Bases Reguladores 
Dictamen d’aprovació inicial del Ple de la Diputació del dia 18 de 
desembre de 2018 publicades i sotmeses a informació pública en 
el BOPG núm. 246 de 27 de desembre de 2018, i per referència al 
DOGC núm. 7785, de 10 de gener de 2019.

Quantia 
L’import total destinat a la convocatòria és de 20.170.569,85 euros. 
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Termini de presentació de sol·licituds 
15 de febrer de 2019 i fins al dia 15 de març de 2019

Mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació 
de Girona

Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà en les 
dates següents:

• Despeses d’inversió 30 setembre 2020
• Despeses corrents 15 novembre 2019
• Despeses culturals 15 novembre 2019
• Accés a les noves tecnologies 15 novembre 2019
• Actuacions en camins municipals 15 novembre 2019

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs 
de reposició davant  la Junta de Govern, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació.

Girona, 24 de gener de 2019 

Miquel Noguer Planas 
President 
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