
Pàg. 3Núm. 62 – 28 de març de 2019

B
O

P
-2

01
9_

0_
62

_2
39

5

Núm. 2395
diPUtAció de GirOnA 
Assistència i Cooperació als Municipis 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a actuacions 
municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter ex-
cepcional, any 2019

Administració Pública: Diputació Provincial de Girona 
Codi Administració Pública: L02000017 
Òrgan: Diputació Provincial de Girona 
Codi Òrgan: L02000017 
Id Anunci: 43997 
Codi convocatòria: 446392 
Des convocatòria: Convocatòria aiguats 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.minhafp.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Beneficiaris:

Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades inclosos en 
l’àmbit territorial de la Diputació de Girona.

Segon. Objecte:

Subvencions destinades al finançament d’actuacions municipals 
motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excep-
cional. La distribució dels fons assignats en aquesta convocatòria 
s’efectuarà entre les sol·licituds presentades aplicant els criteris es-
tablerts a la base número 5.

Tercer. Bases reguladores:

Bases específiques reguladores aprovades inicialment pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 19 de febrer de 2019, publicades i sotmeses 
a informació pública en el BOPG número 40, de 26 de febrer, i per 
referència al DOGC núm. 7827, de l?11 de març de de 2019.

Quart. Quantia:

L’import total de la convocatòria és de 600.000,00 €, distribuïts en 
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300.000,00 € per a la línia de despeses corrents i de 300.000,00 € per 
a la línia d’inversions.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 1 d’abril 
de 2019 i finalitzarà el dia 30 del mateix mes.

Sisè. Altres dades:

Es subvencionaran actuacions realitzades entre el dia 1 de juliol de 
l’any 2018 i el 29 de març de 2019, i que siguin objecte de facturació 
fins al 15 d’abril de 2019.

El termini per justificar les actuacions és d’un mes a comptar des de 
l’endemà a la notificació de la resolució de la concessió de la sub-
venció.

Setè. Règim de recursos:

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con-
tra aquesta resolució escau interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de la notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el ter-
mini d’1 mes, a comptar des del dia següent de la notificació. 

Girona, 26 de març de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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