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Edicte d’aprovació de la convocatòria del procés de selecció i de cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres 
ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a presentar a la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, 
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per als projectes d’especialització 
i competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PECT) 

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 19 d’abril de 2016, va aprovar la convocatòria de les subvencions que 
concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat 
lucrativa a presentar a la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per als projectes d’especialització i competitivitat 
territorial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PECT). Per resolució de Presidència, del 4 de maig de 2016, es va 
fixar el termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria de la Diputació de Girona. 

“CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2016, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LA SELECCIÓ I 
COFINANÇAMENT DE PROJECTES DELS AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS I ALTRES ENS LOCALS, 
UNIVERSITATS I ENTITATS SENSE FINALITAT LUCRATIVA PER TAL DE SER PRESENTATS A LA CONVOCATÒRIA 
REGULADA PER L’ORDRE GAH/95/2016, DE 26 D’ABRIL, DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (PECT DEL FEDER).
a) Objecte de la convocatòria

Selecció i cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats 
sense finalitat lucrativa per tal de ser presentats a la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (PECT del FEDER), 
any 2016.

b) Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s’hi destina
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 6.280.000 €. Els ajuts econòmics aniran a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del pressupost de la Diputació de Girona que es detallen a continuació:

PECT
Innovació. Turisme. Aigua. Salut. Cultura.

Aplicació
Quantitat

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
320 4620 46201 Ajuts a ajuntaments i altres 
ens locals. Programa PECT 15.000 643.750 643.750 643.750 643.750 2.590.000

320 4620 48002 Ajuts a universitats i altres 
entitats programa PECT 15.000 643.750 643.750 643.750 643.750 2.590.000

320 4620 76200 Ajuts a ajuntaments i altres 
ens locals. Inversions programa PECT 5.000 136.250 136.250 136.250 136.250 550.000

320 4620 78000 Ajuts a universitats i altres 
entitats. Inversions programa PECT 5.000 136.250 136.250 136.250 136.250 550.000

TOTAL 40.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 6.280.000

En virtut de les sol·licituds presentades i els acords de concessió definitius, els crèdits es redistribuiran mitjançant les 
modificacions de crèdit que corresponguin per tal de garantir el crèdit a les aplicacions pressupostàries adequades a la 
tipologia de despesa corresponent.

c) Termini de presentació de sol·licituds
El termini començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i acabarà el 18 de juny de 2016 i 
s’haurà d’efectuar presentant el model establert per la Diputació. 

d) Períodes, termini de resolució i notificació
La Presidència de la Diputació de Girona resoldrà les sol·licituds presentades a la present convocatòria que constarà d’un 
únic període d’acord amb el punt anterior. 
La Presidència de la Diputació haurà d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de dos mesos a comptar de 
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la finalització del període de presentació de sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.
La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera individualitzada en el termini màxim de deu 
dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució.

e) Règim de recursos
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i s’hi podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el 
president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

f) Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la 
web de la Diputació.”

Girona, 11 de maig de 2016 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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