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Núm. 4346
AJUntAment de sAnt FeLiU de GUÍXOLs 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de la subvenció municipal per a 
projectes locals de caire social i/o de cooperació internacional per a l’any 
2019 

administració Pública: aJuNTaMENT DE saNT FELIu DE GuÍ-
XOLs 
Codi administració Pública: L01171609 
Òrgan: aJuNTaMENT DE saNT FELIu DE GuÍXOLs 
Codi Òrgan: L01171609 
Id anunci: 47862 
Codi convocatòria: 457527 
Ref convocatòria: X2019005069 
Des convocatòria: CONVOCaTÒRIa suBVENCIONs PER a PRO-
JECTEs LOCaLs DE CaRÀCTER sOCIaL I/O COOPERaCIÓ IN-
TERNaCIONaL 

De conformitat amb el previst  en els articles 17.3.b y 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 del qual, es pot consul-
tar a la Base de Datos Nacional de subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
 
Primer. Beneficiaris 

Podran  ser  beneficiaris/àries  d’aquesta  subvenció  entitats  sense  
ànim  de  lucre  que disposin de seu social central o delegació al ter-
me municipal de sant Feliu de Guíxols o a la província de Girona, 
almenys un any abans d’aquell en què es sol·liciti la subvenció. 
 
segon. Objecte

L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió 
de subvencions per a entitats sense finalitats lucratives que desen-
volupin projectes o actuacions locals de caire social i/o de coopera-
ció internacional.
 
Tercer. Bases reguladores 

Bases d’execució del pressupost municipal, concretament a la base 
reguladora de la concessió i justificacions de les subvencions muni-
cipals.
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Quart. Quantia 

Es preveu una quantitat de 91.494 € distribuïts de la següent ma-
nera:
28.514 € amb càrrec a l’aplicació de despeses acció solidària, 35.280 
€ amb càrrec a l’aplicació de despeses servei d’aliments, 13.000 € 
amb càrrec a l’aplicació de despeses suport alimentació estiu per a 
infants i adolescents, i 14.700 € amb càrrec a l’aplicació de despeses 
ajut al desenvolupament. 
 
Cinquè. Termini  de presentació de sol·licituds
 
Les  entitats sol·licitants hauran de presentar les sol·licituds al Re-
gistre General de l’ajuntament de sant Feliu de Guíxols, en els im-
presos normalitzats, durant el termini de 20 dies hàbils a partir del 
dia següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona.

sant Feliu de Guíxols, 6 de maig de 2019

Carles Motas López
alcalde


