Anunci de la modificació dels terminis d’execució i justificació establerts a les
Bases reguladores de subvencions per a projectes de gestió de documents i
arxius dels ajuntaments de les comarques gironines, a causa de la situació
d’excepcionalitat ocasionada per la COVID-19
El Ple de la Diputació de Girona va acordar, en data de 18 de febrer de 2020, l’aprovació
inicial de les bases reguladores de subvencions per a projectes de gestió de documents
i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines per a l’any 2020. Feta l’aprovació
inicial i per donar compliment al termini d’exposició pública, les bases varen ser
publicades, de manera íntegra, al BOPG núm. 43 de 2 de març de 2020 i en forma de
extracte al DOGC núm. 8082 d’onze de març de 2020.
El dia 14 de març de 2020, com a conseqüència de la situació excepcional generada
per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, mitjançant el Reial Decret 463/2020 es
va declarar l’estat d’alarma per gestionar i regular la situació ocasionada per la crisi.
Atès que la disposició addicional tercera del Reial Decret establia la suspensió dels
terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector
públic, el termini d’exposició pública i de presentació d’al·legacions de les bases
reguladores de les subvencions gestionades pel Servei d’Arxius i Gestió de Documents,
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ANUNCI

i no es va poder procedir a la convocatòria de les subvencions amb els terminis
inicialment previstos.
Vist que el punt tercer de les bases reguladores de subvencions per a projectes de gestió
de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines, redactades amb
antelació a la situació excepcional provocada per la Covid-19, establia que el termini
màxim d’execució dels projectes subvencionats era el dia 31 d’octubre de l’any de la
convocatòria i especificava que no hi havia possibilitat de pròrroga del termini
d’execució. Que el punt dotzè fixava el termini de justificació per al dia 30 de novembre
de 2020; i que el setzè reiterava que no s’admetrien canvis ni en els terminis d’execució
ni en els terminis de justificació.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

va quedar aturat -el dia 16 de març va entrar en vigor la suspensió dels procediments-,

reguladores de subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels
ajuntaments de les comarques gironines, que han estat definitivament aprovades en.
data 30 de juny i publicades al BOPG el dia 6 de juliol de 2020, de manera que tot just
ara es pot iniciar la tramitació de la convocatòria.
Vista la dificultat que necessàriament suposaria mantenir els terminis establerts a les
bases -fins al 31 d’octubre de 2020 per a l’execució i fins al 30 de novembre per a la
justificació- en el desenvolupament, l’execució i la justificació dels projectes
subvencionats, ja que el temps d’execució es veuria reduït en el millor dels casos a tres
mesos, un dels quals festiu a la major part dels ajuntaments, especialment en el cas
dels ajuntaments amb menys de 10.000 habitants, i amb menys personal, que són, de
manera habitual, els que tenen més mancances en la instal·lació, tractament i
recuperació de la documentació.
Vist l’interès que va suscitar la campanya de l’any 2019, les múltiples demandes que
hem rebut al llarg d’aquest any perquè es fes una nova campanya, les necessitats
existents en bona part dels ajuntaments gironins en relació a la gestió de documents i
arxius municipals i la preocupació detectada entre molts d’ells per la impossibilitat
d’executar els projectes en aquests terminis, fet que pot generar una important
disminució de les sol·licituds.
Vist l’informe de la Cap del Servei d’Arxius i Gestió de Documents sobre la necessitat
de modificar els terminis d’execució i justificació dels projectes que puguin resultar
subvencionats a la campanya d’enguany de subvencions per a projectes de gestió de
documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines i la proposta de canviar
la data límit d’execució dels projectes subvencionats i substituir-la per la de 31 de
desembre de 2020; i la data límit per a la justificació dels projectes i substituir-la per la
de 31 de gener de 2021, per tal de facilitar l’execució i gestió dels projectes
subvencionats als ajuntaments.
Atès que amb motiu de la Covid-19 s’han generat mesures legals de flexibilització en la
tramitació administrativa, inclosa la tramitació dels expedients de subvencions i, entre
aquestes, eventuals ajornaments dels terminis de realització de l’objecte de les
subvencions (Decret Llei 8/2020 de 24 de març de modificació parcial del Decret llei
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut
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provocat una alteració en la tramitació de l’expedient d’aprovació de les bases

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Vist que la situació excepcional creada per la crisi sanitària i l’aturada administrativa, ha

Atès que el punt TERCER de l’acord del Ple de la Diputació de 18 de febrer de 2020,
que aprovava de manera inicial les bases reguladores de subvencions per a projectes
de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines per a l’any
2020 estableix que el president de la Diputació queda facultat perquè “... si cal, rectifiqui
els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir.” I que aquesta
rectificació pot incloure la possibilitat d'ajornament dels terminis a la convocatòria, que
es justifica per aquesta situació d’extrema excepcionalitat.
De conformitat amb les atribucions que la legislació vigent de règim local atribueix a la
presidència (article 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local),
RESOLC
PRIMER. Modificar els terminis d’execució i justificació dels projectes que puguin
resultar subvencionats a la campanya d’enguany de les subvencions per a projectes de
gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines que es
gestiona des del Servei d’Arxius i Gestió de Documents i substituir, a la convocatòria, la
data límit d’execució i de justificació dels projectes de manera que el termini màxim
d’execució dels projectes subvencionats sigui el 31 de desembre de 2020; i que el
termini màxim per a la seva justificació sigui el dia 31 de gener de 2021.
SEGON. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i donar-ne
compte a la Junta de Govern de la Diputació a la següent sessió que se celebri.
TERCER. Informar d’aquest acord als possibles destinataris d’aquesta línia de
subvencions que, segons allò que determinen les bases, són els ajuntaments de les
comarques gironines i les entitats municipals descentralitzades que estiguin inclosos en
l’àmbit territorial de la Diputació de Girona.

Miquel Noguer i Planas
President
Girona, a la data de la signatura electrònica
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i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries).

Butlletí Oficial de la Província de Girona

i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Alternativament, contra el mateix acord, es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, a partir de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 30.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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Contra l’acord que exhaureix la via administrativa es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de
publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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