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Núm. 3918
AJUntAment de sAnt FeLiU de GUÍXOLs 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions municipals per 
a projectes locals de tipus social i/o de cooperació internacional i ajuda al 
desenvolupament per a l’any 2018

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: 29763 
Codi convocatòria: 396390 
Ref convocatòria: X2018009811 
Des convocatòria: acord de 24 d’abril de 2018 de la JGL de l’Ajunta-
ment de St Feliu de Guíxols per la qual es convoquen subvencions 
per al desenvolupament de projectes o actuacions locals de caràcter 
social i/o de cooperació internacional 

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 consultar 
a la  Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Primer. Beneficiaris 
Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria 
les entitats sense ànim de lucre que disposin de seu social central o 
delegació al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols o a la provín-
cia 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. Aquestes poden ser:
- Projectes de caire social: Actuacions inclusives adreçades a col-

lectius vulnerables, accions de caire comunitari i de lluita contra 
l’exclusió social que es realitzin al municipi de Sant Feliu de Guí-
xols o bé que se’n beneficiïn els seus ciutadans. S’inclouen el ser-
vei d’aliments i l’atenció urgent a necessitats bàsiques d’infants 
en situació de risc social de la cartera de serveis socials municipal.
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- Projectes de cooperació internacional: Actuacions amb l’objectiu 
de fomentar els Drets Humans, la justícia social, igualtat de drets 
i oportunitats, relacions Nord -Sud, problemàtica general dels po-
bles i col·lectius empobrits, lluita contra l’analfabetisme, racisme 
i cultura de la pau.

Totes aquestes actuacions han de ser compreses entre del 01/11/2017, 
i finalitzades abans del 31/10/2018.
Es permet la subcontractació íntegre de l’activitat o activitats sub-
vencionades, així com la col·laboració amb contraparts (partners) 
dels països on s’intervé, en els supòsits de cooperació internacional.

Tercer. Bases reguladores 
La convocatòria de subvencions a projectes o actuacions locals de 
caire social i/o de cooperació internacional es regulen per les Bases 
Reguladores per a la concessió i justificació de subvencions muni-
cipals de Sant Feliu de Guíxols incloses a la base 30ª d’execució del 
pressupost municipal vigent.

Quart. Quantia 
L’import de la convocatòria “Projectes locals de caire social i/o coo-
peració internacional” es fixa en 91.494,00 €, distribuït de la següent 
manera: 28.514,00 € aplicació pressupostària: 08 23102 48000 Acció 
Solidària, amb núm. d’operació comptable 92018/1161 ; 35.280,00 
€ aplicació pressupostària: 08 23102 48010 Servei d’Aliments, amb 
núm. d’operació prèvia 92018/1162 ; 13.000,00 € aplicació pressu-
postària: 08 23105 48010 Suport alimentació estiu per a infants i ado-
lescents, amb núm. d’operació prèvia 92018/1163; 14.700,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària: 08 23101 49000 Ajut al desenvo-
lupament, amb núm. d’operació comptable 92018/1164
Aquestes quantitats podran ser incrementades, si es considera opor-
tú, restant condicionada a l’existència del crèdit addicional abans de 
la seva concessió.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Ofi-
cial de la Província.
D’acord a la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Admi-
nistratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, 
d’1 de octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, les sol·licituds es 
presentaran, mitjançant els models normalitzats disponibles a la seu 
electrònica de l’Ajuntament: http://ciutada.guixols.cat/

Sisè. Termini de justificació 
La justificació es dura a terme, d’acord amb el que descriu el punt 
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14 de la Base 30a d’Execució del Pressupost que regula la concessió i 
justificació de les subvencions municipals, i com a mínim, pel valor 
de la subvenció atorgada.
Les entitats beneficiaries se subjecten al règim de requisits, obligaci-
ons i forma de justificació prevista en el Reglament d’Obres, Activi-
tats i Serveis dels ens locals, ROAS, Decret 179/1995 de 13 de juny; 
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en 
el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
en tot allò que resulti d’aplicació.
Aquesta justificació es farà d’acord amb els models normalitzats 
(J01, J02 i J03) de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
El termini màxim de justificació serà el 31/10/2018. 

Sant Feliu de Guíxols, 25 d’abril de 2018 

Carles Motas i Lopez  
Alcalde 


