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diPUtAció dE GirOnA 
Habitatge 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions destinades a 
ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials 
d’habitatge en l’àmbit comarcal

administració Pública: diPutaciÓ Provincial dE Girona 
codi administració Pública: l02000017 
Òrgan: diPutaciÓ Provincial dE Girona 
codi Òrgan: l02000017 
id anunci: 42755 
codi convocatòria: 443087 
des convocatòria: convocatòria de subvencions comarcals d’Ha-
bitatge 

Extracte de l’acord de 19 de febrer de 2019 de la Junta de Govern 
de la diputació de Girona, pel qual es convoquen les subvencions 
destinades a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les 
polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal.

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.minhafp.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris

ajuntaments i consells comarcals inclosos en l’àmbit territorial de la 
diputació de Girona.

Segon. objecte

l’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subven-
cions en règim de concurrència competitiva per a la gestió de les 
polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal.

tercer. Bases reguladores

dictamen del Ple de la diputació de Girona, de 22 de gener de 2019, 
publicat al BoPG número 26, de 6 de febrer del 2019.
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Quart. Quantia

l’import total de la convocatòria és de 90.000,00 euros.

cinquè. termini de presentació de sol·licituds

Del 15 de març de 2019 fins el 15 d’abril de 2019.
Mitjançant model normalitzat disponible al web de la Diputació de 
Girona 
https://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/politiques_co-
marcals_habitatge_2019 

Sisè. Termini per justificar les subvencions

El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 
de novembre de 2019. 

Girona, 27 de febrer de 2019 

miquel noguer i Planas 
President 
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