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Núm. 3354
diPUtAció de GirOnA 
Programes Europeus  

Extracte en la BDNS de la convocatòria anticipada de subvencions per als 
anys 2020 i 2021, en règim de concurrència competitiva, per a la selecció i 
cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals, altres ens 
locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa de la demarcació de 
Girona a presentar a la convocatòria del Departament de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (PECT 
del FEDER)

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Òrgan: L02000017 
Id Anunci: 46097 
Codi convocatòria: 452194 
Ref convocatòria: 490601/007 
Des convocatòria: CONVOCATÒRIA ANTICIPADA ANYS 2020 i 
2021, PER A LA SELECCIÓ I COFINANÇAMENT SEGONA CON-
VOCATÒRIA PECT 

Conforme amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consul-
tar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2019/26/2019260771.pdf

Primer. Beneficiaris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els ajunta-
ments, consells comarcals, altres ens locals, universitats i entitats 
sense finalitat lucrativa de la demarcació de Girona.
 
Segon. Finalitat 
Selecció i execució de projectes dels ajuntaments, consells comar-
cals, altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa 
de la demarcació de Girona, per ser presentats a la Segona convoca-
tòria del Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per (PECT del FEDER).

Tercer. Bases reguladores 
Aprovades pel Ple de la Diputació de Girona del dia 22 de gener 
de 2019 y publicades en el BOP de Girona núm. 26 , de 6 de febrer 
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de 2019 i vist que el punt segon de l’acord del Ple de la Diputació 
de Girona, de 22 de gener de 2019 , en que s’aprovaven les bases 
que regulen aquesta convocatòria, delegava la competència per a 
l’aprovació de la convocatòria al president de la Diputació.26, de 6 
de febrer de 2019.

Quart. Import 
El percentatge de cofinançament no podrà excedir del 25 % de la 
despesa elegible
fixada en la resolució aprovatòria del Departament de Governació, 
Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convo-
catòria al BOP de Girona i acabarà el 28 de juny de 2019 i s’haurà 
d’efectuar presentant el model establert per la Diputació.

Girona, 18 d’abril de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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