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Núm. 1208
diPUtAció dE GirOnA 
Comunicació Cultural 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de con-
currència competitiva per a publicacions d’interès local editades per ajun-
taments per a l’any 2019 

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Òrgan: L02000017 
Id Anunci: 41543 
Codi convocatòria: 439828 
Des convocatòria: CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PUBLICA-
CIONS AJUNTAMENTS 2019 

Extracte de l’acord de data 22 de gener de 2019 de la Junta de Go-
vern de la Diputació de Girona, pel que s’aprova la convocatòria de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a publicaci-
ons d’interès local editades per ajuntaments per l’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 ajuntaments i els orga-
nismes que en depenen, així com les entitats municipals descentra-
litzades de l’àmbit de les comarques gironines.

Segon. Finalitat

Subvencionar les produccions editorials d’interès local editades 
pels ajuntaments de les comarques gironines.

Tercer. Bases reguladores

Bases específiques reguladores de subvencions per a publicacions 
d’interès local editades per ajuntaments, aprovades pel Ple de la 
Diputació de Girona el dia 27 de novembre de 2018 i publicades al 
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BOP de Girona núm. 235, de 10 de desembre de 2018.

Quart. Import

L’import total destinat a aquesta convocatòria és de 60.000,00 euros. 
Les subvencions aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària del 
pressupost general de la Diputació de Girona per l’any 2019 que es 
detalla a continuació:
- Programa d’edicions d’interès local a ajuntaments c.cultural 
503/3340/46201

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 But-
lletí Oficial de la Província.

Forma de presentació de les sol·licituds:
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica, a través de 
l’EACAT, i han d’estar signades electrònicament mitjançant un cer-
tificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya.

Sisè. Justificació

Les subvencions s’hauran de justificar dins el termini establert, que 
finalitza el 15 de novembre de 2019.

Girona, 30 de gener de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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