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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL FONS DE COOPERACIÓ 
ECONÒMICA I CULTURAL, ANUALITAT 2020  
 
1. Objecte i finalitat  

 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim 
de concurrència no competitiva destinades als ajuntaments i a les entitats 
municipals descentralitzades (EMD) inclosos en l'àmbit territorial de la Diputació de 
Girona dins del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per finançar 
despeses d’inversió i transferències de capital, despeses corrents en serveis 
obligatoris, activitats de caràcter cultural, projectes que facilitin l’accés a les noves 
tecnologies i actuacions en camins, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades inicialment pel Ple de la Diputació en sessió del dia 21 de 
gener de 2020 i publicades al BOPG núm. 502 de 24 de gener de 2020.  
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 

 
L’import total destinat a la convocatòria és de 20.170.569,85 €. El crèdit 
pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
 

Aplicació pressupostària 2020  Import € 

220/9420/46201 Fons de subvencions per a despeses 
corrents Assist. I Coop. Mun i Camins 
Municipals 

7.759.850,00 

220/9420/76201 Fons de subvencions per a inversions 
Assist. I Coop. Mun. 

2.845.985,41 

300/3340/46201 Fons de Cooperació Cultural Local 2.925.000,00 

310/4910/76200 Programa ajuts a Aj.Noves tecnologies 369.469,85 

  Total 2020  13.900.305,26 

Aplicació pressupostària 2021    

220/9420/76201 Fons de subvencions per a inversions 
Assist. I Coop. Mun. 

6.270.264,59 

  TOTAL FONS 2020 20.170.569,85 

 
 
Dins la partida del Fons de subvencions per a despeses corrents s’inclou l’aplicació 
pressupostària per a camins municipals d’import 301.100,00 €. 
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L’import assignat anteriorment a cada aplicació pressupostària podrà ser modificat 
en l’acord de concessió de les subvencions, sense superar l’import total de la 
convocatòria, en funció de les sol·licituds presentades en les diferents línies de 
subvenció, prèvia tramitació, si s’escau, de la modificació pressupostària 
corresponent.  
 
El crèdit total assignat podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a 
màxim 35.000,00 €, per atendre variacions a l’alça en el càlcul individualitzat de les 
subvencions per l’aplicació dels criteris de càlcul establerts a les bases 
reguladores. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
declaració de disponibilitat de crèdit corresponent amb caràcter previ 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 19 de febrer de 
2020 fins al dia 19 de març de 2020 , mitjançant el model normalitzat disponible al 
web de la Diputació de Girona i hauran d’estar signades pel representant legal de 
l’ajuntament amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una 
entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.  
Caldrà omplir una sol·licitud  per ajuntament i s’haurà de presentar per via 
telemàtica a l’Àrea de Cooperació Municipal mitjançant la plataforma EACAT.  
 
4. Termini per justificar les subvencions 
 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà en les dates 
següents: 
 

• Despeses d’inversió    30 setembre 2021 
• Despeses corrents    15 novembre 2020 
• Despeses culturals    15 novembre 2020 
• Accés a les noves tecnologies  15 novembre 2020 
• Actuacions en camins municipals  15 novembre 2020 

 
La justificació s’haurà de presentar en els diferents models establerts per la 
Diputació per a cada línia de subvenció, els quals estaran disponibles a la seva 
web. La documentació justificativa de les subvencions està regulada als articles 
11è i 20è de les bases del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, a l’article 5è 
de les bases específiques del fons de subvencions per facilitar l’accés a les noves 
tecnologies, i a l’article 4t de les bases específiques del fons de subvencions per a 
actuacions en camins. 
 
5. 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.  
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6. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució és procedent interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des de 
l’endemà 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 de l’endemà de la notificació.  
 
7. Publicitat 
 
La 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. 


