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Núm. 4838
diPUtAció de GirOnA 
Servei d’Arxius i Gestió de Documents  

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de con-
currència competitiva per al foment de projectes de millora de la gestió de 
documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals descentralitza-
des de les comarques gironines per a l’any 2019

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Òrgan: L02000017 
Id Anunci: 48789 
Codi convocatòria: 461001 
Des convocatòria: Convocatòria de subvencions Arxiu General 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b i 20.8 a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es pu-
blica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot 
consultat a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Beneficiaris
Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de les comar-
ques gironines.

Objecte
Subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de 
projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajunta-
ments i entitats municipals descentralitzades de les comarques gi-
ronines per a l’any 2019.

Bases reguladores
Les bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria es varen 
aprovar a la sessió del Ple de la Diputació del dia 19 de març de 
2019 i es varen publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) núm. 64, d’1 d’abril de 2019.

Import
L’import total destinat inicialment a la convocatòria és de 99.000 €. 
Les subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del 
pressupost general de la Diputació de Girona per l’any 2019 que es 
detalla a continuació:
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202 9200 46200 Ajuts ajuntaments per a la conservació d’arxius mu-
nicipals.

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.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a par-
tir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al 
BOPG. Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat 
disponible 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. La presentació de les sol·licituds ha de ser tele-
màtica (EACAT) i han d’estar signades electrònicament mitjançant 
un certificat vàlid emès per una entitat certificadora reconeguda pel 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Termini de justificació
El termini per justificar les subvencions finalitza el 31 de gener de 
2020. No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de justifi-
cació de la subvenció.

Girona, 7 de juny de 2019

Miquel Noguer i Planas
President en funcions 
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