
 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS I CONSELLS 
COMARCALS PER A LA GESTIÓ DE LES POLÍTIQUES SOCIALS 
D’HABITATGE EN L’ÀMBIT COMARCAL 
 
 
1. Objecte i finalitat 

 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva i convocatòria pública, del departament d’Habitatge de l’Àrea de 
Cooperació Local de la Diputació de Girona en l’àmbit de les polítiques socials d’habitatge 
per a l’any 2017, destinades a finançar els serveis comarcals d’habitatge gestionats per 
ajuntaments i consells comarcals. L’objectiu és fomentar l’extensió d’aquestes actuacions a 
totes les poblacions de la demarcació de Girona, d’acord amb les bases aprovades pel Ple 
de la Diputació en la sessió de data 21 de febrer de 2017 i publicades al BOP núm. 45, de 6 
de març de 2017. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total destinat a la convocatòria és de 77.000,00 €. El crèdit pressupostari va amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i els imports següents: 
 

Aplicació pressupostària Import en euros 

403/1521/46500 57.000,00 € 

403/1521/46200 20.000,00 € 

TOTAL 77.000,00 € 

  
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major 
import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de 
com a màxim un import de 40.000,00 €, derivada d’una modificació de crèdit. L’efectivitat 
de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat 
de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment 
de la convocatòria. 
 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds de subvenció es poden presentar del 3 al 28 d’abril de 2017, mitjançant 
el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
https://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/politiques_comarcals_habitatge_2017,  
i han d’estar signades pel president, amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid i 
emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya. 
 
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament o consell comarcal. 
 
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a l’Àrea de Cooperació Municipal, 
mitjançant la plataforma EACAT. 
 
4. Termini de resolució i notificació 

https://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/politiques_comarcals_habitatge_2017


 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de sis mesos, a 
comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. La resolució serà 
notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als peticionaris la 
sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de deu dies, a comptar 
des de la data en què s’adopti l’acord.  
 
5. Termini per justificar les subvencions 
 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de novembre de 2017. 
 
La documentació justificativa de les subvencions està regulada a l’article 12 de les bases. 
 
 
6. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. En contra, s’hi pot interposar 
un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la notificació de la resolució. 
Alternativament, i de manera potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia 
següent a la notificació.  
 
7. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web 
corporatiu, 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. 


