
Pàg. 32Núm. 33 – 15 de febrer de 2019

Administració Local Diputació

B
O

P
-2

01
9_

0_
33

_1
16

6

Núm. 1166
diPUtAció dE GirOnA 
Comunicació Cultural 

Extracte en la BDNS de la convocatòria pública de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per al foment de produccions editorials, any 2019 

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Òrgan: L02000017 
Id Anunci: 41459 
Codi convocatòria: 439592 
Des convocatòria: CONVOCATÒRIA FOMENT DE PRODUCCI-
ONS EDITORIALS 2019 

Extracte dels decrets que el president de la Diputació de Girona va 
signar, en data 17 de gener de 2019 i 12 de febrer de 2019 pels quals 
aprova la convocatòria pública en règim de concurrència competiti-
va per al foment de produccions editorials, 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 complet de la qual es pot 
consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris 

Poden concórrer a aquesta convocatòria els editors (persones físi-
ques i jurídiques) i les organitzacions no lucratives.

Segon. Finalitat

Subvencionar les produccions editorials d’interès cultural editades 
per editors i organitzacions no lucratives que contribueixin a enri-
quir el patrimoni bibliogràfic de les comarques gironines.

Tercer. Bases reguladores

Bases específiques reguladores de subvencions per al foment de 
produccions editorials, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona 
el dia 27 de novembre de 2018 i publicades al BOP de Girona núm. 
235, de 10 de desembre 2018.
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Quart. Import

L’import total destinat a aquesta convocatòria és de 90.000,00 euros. 
Les subvencions aniran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’any 2019 
que es detallen a continuació:

- Programa edició llibres d’interès local editors 503/3340/47001, im-
port 65.000,00 euros.
- Programa edició de llibres d’interès local ONL 503/3340/48100, 
import  25.000,00 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

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

Forma de presentació de les sol·licituds:
Entitats, empreses i d’altres: Han de presentar les sol·licituds per via 
telemàtica, a través de l’aplicació de la Diputació de Girona «Trà-
mit de subvencions per a entitats, empresa i ciutadania», seguint els 
passos que s’hi detallen. Es podran utilitzar els sistemes de signa-
tura electrònica acceptats per la Diputació de Girona que s’especifi-
quen a la «Seu electrònica».

Persones físiques: Poden presentar les sol·licituds al Registre Gene-
ral de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004 Giro-
na), o per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació de proce-
diment administratiu comú.

Sisè. Justificació

El termini per justificar les subvencions finalitza el 15 de novembre 
de 2019. 

Girona, 12 de febrer de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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