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Núm. 1559
diPUtAció dE GirOnA 
Cooperació Cultural 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per al foment de 
programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, 
anualitat 2019 

administració Pública: DIPuTaCIÓ PROVINCIaL DE GIRONa 
Codi administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPuTaCIÓ PROVINCIaL DE GIRONa 
Codi Òrgan: L02000017 
Id anuncio: 42327 
Codi convocatòria: 441849 
Des convocatòria: CONVOCaTÒRIa SuBVENCIONS FOMENT 
PROGRaMES I PROJECTES EDuCaTIuS COMaRQuES GIRONI-
NES, 2019 

Descripció de la convocatòria 

Resolució de 19 de febrer de 2019, de la Junta de Govern, per la qual 
es convoquen les subvencions per al foment de programes i projec-
tes educatius en l’àmbit de les comarques gironines; anualitat 2019.

Beneficiaris 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte 
d’aquestes bases els següents destinataris en funció de la modalitat 
a la qual es presentin: 
· Línia 1 i 3. ajuntaments o ens que en depenen i entitats munici-

pals descentralitzades de les comarques gironines, centres edu-
catius, centres de recerca pedagògica i persones jurídiques. 

· Línia 2. Centres d’educació especial de les comarques gironines. 
 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les 

persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions 
generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, general de subvencions. 

Objecte 

Subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de 
programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironi-
nes, anualitat 2019. 
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Bases reguladores 

Bases específiques per a la concessió de subvencions per al foment 
de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gi-
ronines, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona el 22 de ge-
ner de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) núm. 21, de 30 de gener de 2019. 

Quantia 

L’import estimat destinat a la convocatòria és de 100.000,00 €. Les 
aplicacions pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la 
distribució d’anualitats són els següents: 

anualitat  aplicació pressupostària  Import € 
2019  500/3260/46200  50.000,00 € 
2019 500/3260/48109  50.000,00 € 
  Total    100.000,00 € 

La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà re-
distribuir entre les aplicacions pressupostàries anteriors en el ma-
teix acte de concessió de les subvencions. 

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de sub-
venció o d’atorgar un major import en les subvencions, aquest crè-
dit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 
50.000,00 €, derivada d’un suplement de l’aplicació pressupostària. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la cor-
responent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la re-
solució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convo-
catòria. 

Termini de presentació de les 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 normalitzat 
disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la do-
cumentació que preveu l’article 6 de les bases reguladores. 

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han 
d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la 
plataforma PSIS del Consorci d’administració Oberta de Catalunya. 
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- ajuntaments: EaCaT 
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Dipu-

tació de Girona per a tramitar subvencions en línia o l’e-TRaM 

Girona, 25 de febrer de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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