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Núm. 4839
diPUtAció de GirOnA 
Servei d’Arxius i Gestió de Documents 

Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions en règim de concu-
rrència competitiva per al foment de projectes de millora de la gestió de do-
cuments i arxius dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades 
de les comarques gironines - any 2019

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària 
de 4 de juny de 2019, ha aprovat la convocatòria de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per al foment de projectes de 
millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades de les comarques gironines per a l’any 
2019, el text del qual es transcriu a continuació:

“Convocatòria de subvencions del programa «per al foment de pro-
jectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments 
i entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines 
- any 2019»

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajunta-
ments de les comarques gironines i entitats municipals descentralit-
zades inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, dins 
del programa de subvencions «per al foment de projectes de millora 
de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats mu-
nicipals descentralitzades de les comarques gironines - any 2019», 
destinades al finançament de projectes per millorar la gestió dels do-
cuments i arxius municipals i EMD, especialment aquells que incidei-
xin en la conservació i organització de la documentació municipal; en 
la definició i implantació d’instruments de gestió documental en els 
projectes d’administració electrònica, i als projectes de recuperació de 
fons documentals relacionats amb el món de l’esport, d’acord amb les 
bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en 
la sessió del 19 de març de 2019 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) núm. 64, d’1 d’abril de 2019.
Els criteris de valoració dels projectes es poden consultar a l’article 
7 de dites bases.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 99.000 €. L’aplicació 
pressupostària què es carrega el crèdit pressupostari i l’import són 
els que es detallen a continuació. 
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Any Aplicació pressupostària Import (en €)
2019 202 9200 46200 99.000 €

Total 99.000 €

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de sub-
venció o d’atorgar un major import en les subvencions, aquest crè-
dit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 
30.000 € derivada d’una modificació de crèdit. L’efectivitat de la 
quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subven-
cions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir 
de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat dispo-
nible al web de la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/web 
acompanyat de la documentació que preveu l’article 8 de les bases 
reguladores.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EA-
CAT), han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat 
vàlid emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.

4. Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació amb un 
màxim de 15.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat 
a aquesta convocatòria. 

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables

5.1. Termini execució 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades en-
tre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

5.2. Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les actuacions és el 31 de gener de 2020. La 
documentació justificativa està regulada a l’article 12 de les bases.

6. Termini de resolució i notificació 

6.1. 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 
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una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les se-
ves sol·licituds per silenci administratiu.

6.2. 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. 

7. 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. Al-
ternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de 
reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, 
en el termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació. 

8. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputa-
ció i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, 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.”

Girona, 7 de juny de 2019 

Miquel Noguer i Planas
President en funcions 
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