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Núm. 2291
DIPUTACIÓ DE GIRONA  
Medi Ambient 

Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions a les entitats i equipa-
ments d’educació ambiental per a la campanya “Del Mar als Cims, cursos 
2019-20 i 2020-21 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 19 
de març de 2019, va aprovar l’acord, la part dispositiva del qual és 
del tenor literal següent:

“PRIMER. Aprovar la convocatòria de subvencions a les entitats i 
equipaments d’educació ambiental per a la campanya “Del Mar als 
Cims”, del següent tenor literal:

“CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS A LES ENTITATS I 
EQUIPAMENTS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A LA CAM-
PANYA “DEL MAR ALS CIMS” PER ALS CURSOS  ESCOLARS 
2019/20 I 2020/21 

1. Objecte i finalitat

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a enti-
tats i equipaments d’educació ambiental, dins del programa Del 
Mar als Cims, destinades al finançament de activitats per donar 
a conèixer els principals espais naturals i biogeogràfics gironins 
entre la població escolar i promoure la sensibilització dels alum-
nes respecte als valors naturals i la necessitat de conservar-los, 
d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple 
de la Diputació en la sessió de 22 de gener de 2019, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 21, de 
30 de gener de 2019.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració són definits al punt 6 de les bases específi-
ques reguladores.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat a la convocatòria és de 175.000,00 €. Les apli-
cacions pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els 
imports són els que es detallen a continuació. 
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Aplicació pressupostària Import (en €)
300/1700/48100 exercici 2019 16.000,00
300/1700/46769 exercici 2019 3.000,00
300/1700/46224 exercici 2019 1.500,00
300/1700/462.81 exercici 2019 1.000,00
300/1700/47002 exercici 2019 3.500,00
300/1700/48100 exercici 2020 51.200,00
300/1700/46769 exercici 2020 9.600,00
300/1700/46224 exercici 2020 4.800,00
300/1700/462.81 exercici 2020 3.200,00
300/1700/47002 exercici 2020 11.200,00
300/1700/48100 exercici 2021 44.800,00
300/1700/46769 exercici 2021 8.400,00
300/1700/46224 exercici 2021 4.200,00
300/1700/462.81 exercici 2021 2.800,00
300/1700/47002 exercici 2021 9.800,00
Total 175.000,00 €

La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà re-
distribuir entre les aplicacions pressupostàries anteriors en el ma-
teix acte de concessió de les subvencions.

3. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la 
data de publicació d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 12 d’abril 
de 2019.

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat dispo-
nible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat/subvenci-
ons), acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les 
bases reguladores.

La sol·licitud s’haurà de signar mitjançant la signatura electrònica 
de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del 
Consorci AOC i serà presentada telemàticament.

4. Termini de resolució i notificació 

4.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les ba-
ses. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat 
una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les se-
ves sol·licituds per silenci administratiu.
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4.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individu-
alitzada, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’oc-
tubre, 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. Con-
tra aquesta resolució escau interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs 
de reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el 
termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació. 

6. Àmbit temporal de les accions subvencionables

Les activitats i actuacions subvencionades s’hauran de realitzar du-
rant els cursos escolars de 2019/20 i 2020/21.

7. Termini per justificar 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 tri-
mestre. La justificació s’ha de fer d’acord amb les Bases específiques 
reguladores de subvencions a les entitats i equipaments d’educació 
ambiental per a la campanya “Del mar als cims”.

El termini màxim per aportar la memòria anual corresponent al pe-
ríode 2019/20 s’estableix en el 30 de setembre de 2020; el termini mà-
xim per aportar la memòria anual corresponent al curs 2020/2021 
serà el 30 de setembre de 2021.

8. Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Dipu-
tació, al tauler electrònic <https://tauler.seu.cat> i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvenci-
ons, se’n publicarà l’extracte al BOPG.

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al-
legacions contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagi 
de comportar un canvi en les seves determinacions.”

Administració Local Diputació



Pàg. 8Núm. 60 – 26 de març de 2019

SEGON. Autoritzar la despesa total de 175.000,00 euros, tot condi-
cionant a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de 
2020 i 2021, amb càrrec les següents aplicacions pressupostàries, o 
a la que correspongui en els anys 2020 i 2021, distribuït de la forma 
següent:

Aplicació pressupostària Import (en €)
300/1700/48100 exercici 2019 16.000,00
300/1700/46769 exercici 2019 3.000,00
300/1700/46224 exercici 2019 1.500,00
300/1700/462.81 exercici 2019 1.000,00
300/1700/47002 exercici 2019 3.500,00
300/1700/48100 exercici 2020 51.200,00
300/1700/46769 exercici 2020 9.600,00
300/1700/46224 exercici 2020 4.800,00
300/1700/462.81 exercici 2020 3.200,00
300/1700/47002 exercici 2020 11.200,00
300/1700/48100 exercici 2021 44.800,00
300/1700/46769 exercici 2021 8.400,00
300/1700/46224 exercici 2021 4.200,00
300/1700/462.81 exercici 2021 2.800,00
300/1700/47002 exercici 2021 9.800,00
Total 175.000,00 €

TERCER. 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 12 d’abril de 2019.

QUART. 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.

CINQUÈ. Facultar àmpliament el president de la Corporació als 
efectes de procedir a l’execució del present acord i per resoldre els 
recursos que es puguin interposar contra la resolució de la convo-
catòria.

SISÈ. Condicionar l’efectivitat d’aquests acords a l’aprovació defini-
tiva de les bases.”

Girona, 21 de març de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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