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Núm. 1257
diPUtAció de GirOnA 
Servei de Monuments 

Edicte d’aprovació de la convocatòria de les subvencions per a la restaura-
ció i conservació d’immobles d’interès patrimonial, any 2017 

El Ple d’aquesta Diputació, en sessió del 24 de gener de 2017, va 
aprovar la convocatòria de les subvencions per a la restauració i 
conservació d’immobles d’interès patrimonial per a l’any 2017, el 
text de la qual es transcriu íntegrament a continuació. 

“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA RESTAURA-
CIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES D’INTERÈS PATRIMONIAL, 
ANY 2017

1. Objecte.
L’objecte de les subvencions és la restauració i conservació d’im-
mobles d’interès patrimonial de la demarcació de Girona, any 2017. 

2. Destinataris. 
Els destinataris d’aquestes línies de subvencions són els ajuntaments 
o ens locals de la demarcació de Girona, les entitats i els particulars. 

3. Publicació de les bases específiques reguladores.
 Les bases específiques reguladores de les subvencions previstes en 
aquesta convocatòria, que s’aprovaran en el proper Ple de la Dipu-
tació de Girona, es publicaran al Butlletí de la Província de Girona. 

4. Crèdits pressupostaris. 
L’import destinat a aquesta convocatòria és inicialment de 
1.000.000,00 €. Les subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pres-
supostària 505/3360/76200, 505/3360/78001, 505/3360/76700 I 
505/3360/76500 del Pressupost General de la Diputació de Girona 
del 2017. Aquesta convocatòria podrà ser ampliada amb una quan-
tia addicional, derivada de l’augment dels crèdits de les aplicaci-
ons esmentades. En el cas d’incorporar la quantia addicional, la re-
solució de la concessió de subvencions d’aquesta, en cap cas pot 
alterar la resolució inicial de la present convocatòria. L’efectivitat 
de la quantia addicional quedarà condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit i a la tramitació del conseqüent l’expedient 
de modificació de crèdit, si s’escau. La quantia addicional es conce-
dirà entre els sol·licitants que en resolució inicial que no s’haguessin 
pogut atendre per manca pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre 
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i la proporció d’aportació en funció de la puntuació obtinguda a 
l’acta de la Comissió qualificadora.

5. Terminis i presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes 
subvencions començarà l’endemà de la publicació de la convoca-
tòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà al cap 
de vint dies naturals. Les subvencions s’hauran de justificar dins el 
termini que finalitza el 30 de novembre de 2017. Concretament, es 
considerarà com a despesa efectuada aquella que s’hagi meritat du-
rant el període previst, encara que no hagi estat efectivament paga-
da abans del l’acabament del període de justificació. L’execució to-
tal o parcial de l’activitat es pot subcontractar. Les sol·licituds s’han 
de presentar en el termini establert en la convocatòria, mitjançant 
el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat). Les sol·licituds han d’estar signades per la perso-
na interessada o pel representant legal de l’entitat amb signatura 
electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya, i s’han de presentar per via 
telemàtica. Les Administracions públiques amb la plataforma EA-
CAT i les entitats, empreses i d’altres amb la plataforma E-TRAM. 
L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar després del 
requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini mà-
xim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’ha esmenat cap defecte o s’ha aportat documentació, s’entén 
que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà 
la resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació 
de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap 
tràmit ulterior. • Forma convencional: al Registre General de la Di-
putació de Girona (pujada de Sant Martí, núm. 4, 17004, de Girona) 
o per qualsevol dels mitjans que preveu la legislació de procediment 
administratiu (aquesta via està disponible únicament per a les per-
sones físiques, en resten exclosos tots aquells subjectes detallats en 
l’article 14.2 de la Llei 30/2015, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques).

6. Resolució i notificació. 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en el termini màxim 
de sis mesos haurà de resoldre i notificar la resolució del procedi-
ment. La resolució es notificarà als interessats i es farà pública de 
conformitat amb allò que disposa la vigent Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. Si transcorre el termini mà-
xim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats es 
considerarà desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de 
concessió de la subvenció.
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7. Règim de recursos. 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con-
tra aquesta procedeix 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 pot interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termi-
ni d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. En 
estar establertes les subvencions atorgades mitjançant un percen-
tatge de finançament, s’accepta la possibilitat de modificar aquest 
percentatge seguint el mateixos passos previstos a les bases pel seu 
atorgament (dictamen Junta Qualificadora i acord Junta de Govern). 
Alhora, queda prohibit concertar l’execució total o parcial de l’acti-
vitat subvencionada a persones vinculades a l’entitat beneficiària.

8. Publicitat. 
La convocatòria es publicarà al tauler de la Diputació, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, i al web corporatiu”. Igualment, 
en el cas que s’aprovi una quantia addicional, l’òrgan concedent 
haurà de publicar la declaració de crèdits disponibles i la distribució 
definitiva en els mateixos mitjans que la convocatòria inicial”.

Girona, 3 de febrer de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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