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DECRET DE PRESIDÈNCIA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 8299 9S04U-7KB50-99E4K 9D7B4510DBBC5F8C9124ECEFBD163BF9E7E3F795) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://aytos.girones.cat:9443/index.jsp?idioma=es&codigo_entidad=02

En virtut de les atribucions reconegudes a l’article 16 dels Estatuts del Consorci del
Benestar Social Gironès-Salt, publicats al BOP núm. 4 de 8/01/2015.
Vistes les bases dels Ajuts destinats al finançament dels serveis de transport adaptat
als municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del Gironès, aprovades per
acord de la Junta General del Consorci de Benestar Social, en sessió de 16/07/2018 i
publicades al BOP de Girona núm. 184, de data 24 de setembre de 2018.
DECRETO:
Primer. OBRIR LA CONVOCATÒRIA d'Ajuts destinats al finançament dels serveis de
transport adaptat als municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca del
Gironès pel curs 2019 per un import màxim de 75.835,16€, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2019/DESP/23160/480000 del Pressupost General vigent de l'exercici
2019.
Segon. Les despeses subvencionables seran les produïdes pel transport individual o
col.lectiu de les persones beneficiàries des de l'01/10/2018 fins el 30/09/2019.
Tercer. El termini de presentació de les instàncies serà a partir de l'endemà de la
publicació de l'edicte al BOP de Girona i fins el 30/09/2019 inclós.
Quart. Conforme amb allò previst als articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, es publicarà l’extracte de la convocatòria a la
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
Així ho disposo pel present Decret.
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