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Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments, les entitats esportives, els 
consells esportius i els centres educatius, en el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de promoció 
i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 

la Junta de Govern de la diputació de Girona, en sessió de data 29 de gener de 2019, va aprovar la convocatòria de 
subvencions dels diferents programes de suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport, d’acord amb les 
bases aprovades pel ple de la diputació de Girona en data 18 de desembre de 2018 i publicades al bop núm. 246 de 27 de 
desembre de 2018, la qual és del tenor literal següent:

“convocaTÒria de SubvencionS per al FinanÇaMenT de l’acciÓ de proMociÓ i FoMenT de 
l’acTiviTaT FíSica i l’eSporT a leS coMarQueS GironineS. anualiTaT 2019

1. Objecte i finalitat

Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i els 
centres educatius, en el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment 
de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de 
la diputació en la sessió de 18 de desembre de 2018 i publicades al bop núm. 246 de 27 de desembre de 2018.
l’òrgan competent per a l’aprovació de la convocatòria és la Junta de Govern de la diputació de Girona d’acord amb l’art. 
13.2.b del rd424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector públic local.
els criteris de valoració de les sol·licituds estan recollits al punt 6 de les bases publicades al bopG número 246 de 27 de 
desembre de 2018.
els programes de suport són:

Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport.

• A1. Suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva.
• A2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars.
• A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals.
• A4. Suport a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals.
• A5. Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins que participen en competicions individuals.

Programa B. Suport a les entitats esportives de les comarques gironines per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva 
i l’esport:

• B1. Suport a l’activitat esportiva de base.
• B2. Suport a l’esport d’alta competició.
• B3. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars.
• B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell estatal o superior que es portin a terme 

fora de catalunya.
• B5. Suport als actes de reconeixement de l’antiguitat de les entitats esportives.

Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport.

programa d. programa «neda a l’escola» d’adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi 
aquàtic.

2. dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

l’import total destinat a la convocatòria és de 2.070.000,00€. el crèdit pressupostari va amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i imports següents:
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 programa aplicació pressupostària  import 
a1 Suport als programes municipals 520.3410.46200  310.000,00 € 
a2 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius 520.3410.46201  40.000,00 € 
a3 Suport a les actuacions de condicionament i millora 520.3410.76200  500.000,00 € 
a4 Suport a la renovació de la gespa artificial 520.3410.76202  140.000,00 € 
a5 Suport als esportistes individuals 520.3410.46200 60.000,00 €

Total programa a  1.050.00,00 € 

 programa aplicació pressupostària  import 
b1 Suport a l’activitat esportiva de base 520.3410.48103  200.000,00 € 
b2 Suport a l’esport d’alta competició 520.3410.48105  310.000,00 € 

520.3410.47000 40.000,00 €
b3 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius 520.3410.48106  70.000,00 € 
b4 Suport a la participació en esdeveniments esportius 520.3410.48106  55.000,00 € 

b5 Suport als actes de reconeixement de l’antiguitat de les entitats 
esportives 520.3410.48106 25.000,00 €

Total programa b  700.000,00 € 

 programa aplicació pressupostària  import 
c Suport als consells esportius 520.3410.48107  220.000,00 € 

Total programa c  220.000,00 € 

 programa aplicació pressupostària  import 
d programa “neda a l’escola” 520.3410.48102  100.000,00 € 

Total programa d  100.000,00 € 

ToTal previST  2.070.000,00 € 

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 la que es preveu per a cada subprograma, 
derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o d’alguna 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 l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
els imports parcials de cada aplicació pressupostària són xifres estimatives i es podran redistribuir en funció de les sol·licituds 
presentades.

3. Termini de presentació de sol·licituds

el termini de presentació de sol·licituds serà el següent:

programa període de presentació de sol·licituds
a1 Suport als programes municipals

30 dies naturals a partir de  l’endemà de la publica-
ció de l’extracte de la convocatòria al bopG.

a2 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius

a3 Suport a les actuacions de condicionament i millora 
d’equipaments esportius municipals

a4 Suport a la renovació de la gespa artificial

a5 Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes que par-
ticipen en competicions individuals

de l’endemà de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al bopG al 31 d’agost de 2019.

b1 Suport a l’activitat esportiva de base 30 dies naturals a partir de  l’endemà de la publica-
ció de l’extracte de la convocatòria al bopG.b2 Suport a l’esport d’alta competició

b3 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius

b4 Suport a la participació en esdeveniments esportius de l’endemà de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al bopG al 31 de maig de 2019.

b5 Suport als actes de reconeixement d’antiguitat de les entitats es-
portives. 30 dies naturals a partir de  l’endemà de la publica-

ció de l’extracte de la convocatòria al bopG.c Suport als consells esportius
d programa «neda a l’escola»
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les sol·licituds s’hauran de presentar amb el model normalitzat per a cada subprograma que hi ha disponible al web de la 
diputació de Girona i hauran d’anar signades electrònicament de la següent forma:

• Les entitats públiques hauran de signar la sol·licitud mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats 
admesos per la plataforma pSiS del consorci aoc. les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament per la 
plataforma eacaT.

• Les entitats privades hauran de signar la sol·licitud mitjançant signatura electrònica de l’entitat amb el certificat emès 
pel “Fondo nacional de Moneda y Timbre”. les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament per la plataforma 
específica de la Diputació de Girona per la tramesa de subvencions.

4. Termini de resolució i notificació 

4.1. Termini de resolució
el termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi 
adoptat una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
4.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, 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 10 dies hàbils, a comptar de la data en què s’adopti l’acord. 

5. règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra 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 notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació. 

6. 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.”

Girona, 30 de gener de 2019

Miguel noguer i planas
president

Administració Local Diputació


