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Núm. 606
diPUtAció de GirOnA 
Promoció Econòmica-Diplab

Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica, anualitat 2017 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 10 de gener de 2017, ha aprovat 
la convocatòria de subvencions, el text de la qual es transcriu íntegre a continuació: 

“Convocatòria oberta de subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica, adreçades als ajuntaments, consells 
comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), anualitat 
2017

1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a favor dels 
ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la XSLPE, per al finançament d’accions i projectes 
de promoció econòmica, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la 
sessió del dia 15 de novembre de 2016 i que s’han publicat al BOP núm. 231, de 2 de desembre de 2016.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 209.000,00 €. El centre gestor Promoció Econòmica-Diplab crearà, en el moment 
de l’adjudicació, les aplicacions pressupostàries pertinents d’acord a la naturalesa jurídica dels beneficiaris, distribuïdes en les 
aplicacions pressupostàries vinculades següents:

Aplicació pressupostària Import en euros
220/4300/46201 Ajuts a ajuntaments XSLPE 169.000,00
220/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres de la XSLPE 3.000,00
220/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres de la XSLPE 24.000,00
220/4300/46700 Ajuts a consorcis membres de la XSLPE 8.000,00
220/4300/44900 Ajuts a ens públics i societats mercantils municipals membres de la XSLPE 5.000,00
Total 209.000,00

3. Terminis i presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i finalitza 20 dies hàbils després. Cal presentar les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

4. Import de les subvencions
El percentatge de la subvenció cobreix el 80% del cost del projecte o acció aprovats amb un màxim que ve donat per l’acreditació 
dels serveis que presta l’entitat, d’acord amb l’apartat 8 de les bases reguladores.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Es podran imputar a aquesta subvenció despeses realitzades amb posterioritat a l’1 de novembre de 2016 i fins al 31 d’octubre 
de 2017.

6. Justificació de les actuacions
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre del 
2017. Caldrà aportar la documentació següent:

-El compte justificatiu simplificat, degudament emplenat segons el model normalitzat (www.ddgi.cat).
-La memòria dels projectes/accions en què consti, si s’escau, que han portat a terme les accions següents:

*En el cas de les entitats que hagin percebut subvenció per a accions formatives, l’actualització del portal web de Formació en 
Xarxa promogut per la Diputació de Girona (www.ddgi.cat/formacioenxarxa).
*En el cas de les entitats que hagin percebut subvenció per a allotjament empresarial temporal (vivers d’empresa, espais de 
cotreball), l’actualització del portal web (www.ddgi.cat/vivers) promogut per la Diputació de Girona.
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7. Termini de resolució i notificació
7.1 Termini de resolució
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la, és de tres mesos a comptar des de la data 
d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds.
En cas que transcorri el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució als interessats, la sol·licitud de concessió de la 
subvenció es considerarà desestimada per silenci administratiu.

7.2 Termini de notificació
La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la llei 39/2015 
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels 
quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.

8. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la Diputació, i l’extracte d’aquesta, 
d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona.
La convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques, l’estimació de les 
quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.

9. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar un recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un 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.”

Girona, 13 de gener de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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