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Núm. 2741
diPUtAció de GirOnA 
Medi Ambient 

Edicte d’aprovació de la convocatòria de les subvencions a les entitats i 
equipaments d’educació ambiental per a la campanya “Tallers Ambientals”

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 21 de març de 
2017, va aprovar l’acord, la part dispositiva del qual és del tenor 
literal següent:

“QUART. Aprovar la convocatòria de subvencions a les entitats i 
equipaments d’educació ambiental per a la campanya “Els Tallers 
Ambientals”, del següent tenor literal:

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS I EQUI-
PAMENTS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A LA CAMPANYA 
“ELS TALLERS AMBIENTALS” PER ALS CURSOS ESCOLARS 
2017-2018 I 2018-2019

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen 
en les bases específiques reguladores de subvencions a les entitats 
i equipaments d’educació ambiental per a la campanya “Els tallers 
ambientals”, aprovades en data 21 de març de 2017.
Les activitats i actuacions subvencionades s’hauran de realitzar du-
rant els cursos escolars de 2017-2018 i 2018-2019. 

Article 2. Crèdit pressupostari

Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es 
faran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/48000, per a 
la qual cosa es disposa d’una dotació màxima de 4.000 € amb càrrec 
a l’exercici 2017, 12.000 € amb càrrec a l’exercici 2018 i 8.000 € amb 
càrrec a l’exercici 2019.
El president de la diputació de Girona podrà modificar els crèdits 
previstos en aquesta convocatòria, en funció del nombre de reserves 
que es rebin de les activitats i, per tant, de l’import de la subvenció 
a atorgar.
Així mateix, la convocatòria podrà ser ampliable per decret de pre-
sidència en funció dels crèdits disponibles i del nombre de reserves 
rebudes.
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Article 3.-Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà 
de la data de publicació d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 28 
d’abril de 2017.
En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incom-
pleta el centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de Girona 
podrà demanar que el sol·licitant ampliï o esmeni la informació 
aportada en la sol·licitud. Si l’interessat no esmena l’error o mancan-
ça en el termini màxim de 10 dies es procedirà a arxivar la sol·licitud 
sense cap tràmit ulterior. 

Article 4. Termini de resolució i notificació

La Junta de Govern ha d’adoptar la corresponent resolució en el 
termini màxim de sis mesos, que computen a partir de la publicació 
de la convocatòria corresponent, sens perjudici que aquesta posposi 
els efectes a una data posterior. 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la re-
solució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol-
licituds per silenci administratiu. 
La resolució ha de ser notificada a cada beneficiari de manera indi-
vidualitzada en el termini màxim de deu dies posteriors a la data en 
què hagi estat adoptada.
Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a la Dipu-
tació tenir constància que l’interessat o el seu representant legal han 
rebut la resolució, com també de la data, la identitat i el contingut de 
l’acte administratiu, sens perjudici de l’obligació de publicitat de les 
subvencions atorgades, d’acord amb el que estableix la normativa 
general de subvencions.

Article 5. Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con-
tra aquesta es pot interposar recurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos 
mesos a comptar del dia següent al de la seva notificació. Alternati-
vament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el president de la Diputació de Girona en el termini d’un 
mes a comptar del dia següent al de la notificació formal.

Article 6. Publicitat

La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació, al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al portal web de la Diputació.
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Article 7. Termini de justificació de les subvencions

El termini per justificar l’objecte subvencionat de cada trimestre fi-
nalitza quinze dies després de l’acabament de les classes de cada 
trimestre escolar. La justificació s’ha de fer d’acord amb les Bases es-
pecífiques reguladores de subvencions a les entitats i equipaments 
d’educació ambiental per a la campanya “Els tallers ambientals”.
El termini màxim per aportar la memòria anual corresponent al pe-
ríode 2017-2018 s’estableix en el 30 de setembre de 2018; el termini 
màxim per aportar la memòria anual corresponent al curs 2018-2019 
serà el 30 de setembre de 2019.”

CINQUÈ. Autoritzar la despesa total de 24.000,00 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 300/1700/48000, o a la que correspon-
gui en els anys 2018 i 2019, distribuït de la forma següent:

Any 2017 - 4.000,00 euros
Any 2018 - 12.000,00 euros
Any 2019 - 8.000,00 euros

SISÈ. Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds 
comença l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria 
al BOP i finalitzarà el 28 d’abril de 2017.
 
SETÈ. Garantir els principis de publicitat, transparència, concur-
rència, objectivitat, igualtat i no discriminació mitjançant la inserció 
dels corresponents anuncis al Tauler d’Anuncis de la Corporació, 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web corporativa.

VUITÈ. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efec-
tes de procedir a l’execució del present acord i per resoldre els recur-
sos que es puguin interposar contra la resolució de la convocatòria.

NOVÈ. Condicionar l’efectivitat d’aquests acords a l’aprovació de-
finitiva de les bases.”

Girona, 30 de març de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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