
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A 
ESTUDIS, PLANS, PROGRAMES I PROJECTES LOCALS EN L’ÀMBIT DE 
LES POLÍTIQUES D’HABITATGE 
 
1. Objecte i finalitat 

 
Subvencions en règim de concurrència competitiva destinades als ajuntaments inclosos en 
l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, dins del programa d’ajuts locals en l’àmbit de les 
polítiques d’habitatge, destinades al finançament d’estudis, plans, programes i projectes 
locals, d’acord amb les bases aprovades pel Ple de la Diputació en sessió de data 22 de 
gener de 2019 i publicades al BOP núm. 26, de 6 de febrer de 2019. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total destinat a la convocatòria és de 190.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries 
a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els següents:  
 

Aplicació pressupostària Import en euros 

403/1521/46200 190.000,00 € 

 
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 un percentatge addicional 
del 50%. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent 
declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir del dia 15 de març de 2019 fins 
al dia 15 d’abril de 2019, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació 
de Girona https://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/politiques_locals_habitatge_2019 i hauran d’estar 
signades per l’alcalde amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una 
entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
 
Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament. 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica a l’Àrea de Cooperació Municipal, 
mitjançant la plataforma EACAT, i s’hauran d’acompanyar de la documentació que recull 
l’article 7 de les bases reguladores. 
 
4. Termini de resolució i notificació 
 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de sis mesos a 
comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria. 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 
d’adopció de l’acord.  
 
5. Termini per justificar les subvencions 
 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 31 d’octubre de 2019. 



 
La documentació justificativa de les subvencions està regulada a l’article 11.1 de les bases. 
 
6. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta és procedent 
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 de la 
resolució. Alternativament, i de forma 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 al de 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. 
 
8. Efectivitat 
 
Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi de comportar canvis en les 
seves determinacions.  


