
 
      

 

 

EDICTE 

 

Edicte d'aprovació de la convocatòria de les subvencions per a la redacció de 

projectes per presentar a les convocatòries finançades per la Unió Europea 2022 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar, en data 15 de març de 2022, 

la convocatòria en règim de concurrència no competitiva de l’any 2022, per a l’atorgament 

de subvencions  per a la redacció de projectes per presentar a les convocatòries 

finançades per la Unió Europea 2022, les bases de la qual varen ser aprovades  pel Ple 

de la Diputació de Girona del dia 21 de desembre de 2021, publicades al Butlletí Oficial 

de la Província de Girona (BOPG) núm. 250, de 31 de desembre de 2021. 

 

Convocatòria de subvencions per a la redacció de projectes per presentar a 
les convocatòries finançades per la Unió Europea 2022 
 
1. Objecte i finalitat 

Subvencions en règim de concurrència no competitiva i convocatòria pública per a  
ajuntaments, consells comarcals, altres ens locals i entitats declarades d'utilitat pública, 
amb seu a la demarcació de Girona, destinades al finançament d’una part dels costos de 
redacció de projectes per presentar a les convocatòries finançades amb fons provinents 
de la Unió Europea, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple 
de la Diputació en la sessió de 21 de desembre de 2021, publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona (BOPG) núm. 250, de 31 de desembre de 2021. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total destinat a la convocatòria és de 50.000 €. Les aplicacions pressupostàries 
a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es detallen a continuació.  
 

Aplicació pressupostària Import 

520 4620 46500 Ajuts a consells comarcals Europa Local 10.000 € 

520 4620 48100 Ajuts a entitats no lucratives  12.000 € 

520 4620 46760 Ajuts a consorcis  8.000 € 

520 4620 46200 Ajuts a ajuntaments Europa Local 20.000 € 

Total 50.0000 € 

 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les subvencions. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG i acaba el 31 d’agost de 2022. 
 



 
 
 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 
 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades pel 
representant legal de l’entitat amb signatura electrònica realitzada per mitjà d’un certificat 
vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya. Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través de les 
plataformes EACAT (administracions públiques) o e-TRAM (entitats).  

 
Se subvencionaran les actuacions per ordre de presentació d’entrada de sol·licituds al 
Registre General de la Diputació que compleixin els requisits fixats en les bases 1a i 3a, 
amb un màxim de 5.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta 
convocatòria. El percentatge màxim a atorgar és del 80 % del pressupost elegible. 
 
4. Termini per justificar les subvencions 
 
El termini per justificar la totalitat de les accions subvencionades acaba el 20 de novembre 
de l’any de la convocatòria. Aquest termini es podrà ampliar en l’acord de concessió quan 
la durada previsible de l’execució de les actuacions subvencionades així ho requereixi. 
 
5. Termini de resolució i notificació  

5.1. Termini de resolució 

El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 

5.2. Termini de notificació 

Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
estableix l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de la data en 
què s’adopti l’acord.  

6. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
escau interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu 
de Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 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’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació.  
 
7. Publicitat 

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el 
que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà 
l’extracte al BOPG i al tauler electrònic. 

https://seu.ddgi.cat/web/nivell/496/s-1/subvencions-a-ens-publics


 
 
 
 
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. 
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