Aprovació de la convocatòria única per a l’any 2020 de les subvencions que concedeix la
Diputació de Girona per al procés de selecció de 30 edificis de titularitat municipal
d’ajuntaments de la demarcació de Girona per instal·lar-hi un equip de telegestió elèctrica en
el marc del projecte “GiraEfi

El President de la Diputació de Girona, en de data 28 de juliol de 2020, ha aprovat la
convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per al
procés de selecció de 30 edificis de titularitat municipal d’ajuntaments de la demarcació de
Girona per instal·lar-hi un equip de telegestió elèctrica en el marc del projecte “GiraEfi”, que
es transcriu literalment tot seguit:

“CONVOCATÒRIA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE
30 EDIFICIS DE TITULARITAT MUNICIPAL D’AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
PER INSTAL·LAR-HI UN EQUIP DE TELEGESTIÓ ELÈCTRICA EN EL MARC DEL PROJECTE
“GIRAEFI. MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE
GIRONA” (PR15-011843), APROVAT EN LA SEGONA CONVOCATÒRIA DELS EIXOS 4 I 6 DEL
FEDER DEL
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
a) Objecte de la convocatòria
Subvencions en règim de concurrència competitiva que concedeix la Diputació de Girona pel
procés de selecció de 30 edificis de titularitat municipal d’ajuntaments de la demarcació de
Girona per instal·lar-hi un equip de telegestió elèctrica en el marc del projecte “GiraEfi. Millora
de l’eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona” (PR15-011843), aprovat
en la segona convocatòria dels eixos 4 i 6 del FEDER del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya
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Aplicació pressupostària:
520 1651 62301 Inversió millora enllumenat públic projecte GiraEfi
c) Termini de presentació de sol·licituds
Començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BOP de Girona i acabarà el 31
d’octubre de 2020, i s'haurà d'efectuar presentant el model establert per la Diputació
disponible a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).
Les sol·licituds han de ser signades per l’interessat o pel representant legal de l’entitat.
En les sol·licituds cal indicar en quin edifici —o edificis— municipal es proposa la instal·lació
de l’equip de telegestió elèctrica. En cas que s’indiqui més d’un edifici, cal ordenar-los en
funció de la prioritat (la posició 1 correspondrà a l’edifici més prioritari). Cal indicar també per
a cada edifici si, en el moment de presentar la sol·licitud, hi ha una instal·lació solar
fotovoltaica en règim d’autoconsum.
A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar l’acord de l’òrgan competent en què s’autoritzi l’accés a
l’edifici —o edificis— on es col·locaran els equips de telegestió elèctrica, tant per a l’empresa
instal·ladora com per al personal de la Diputació de Girona que n’hagi de fer el control i
verificació, per un període de 5 anys.
Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, mitjançant el
model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).
Les sol·licituds han d’estar signades electrònicament pel representant legal de l’entitat, per
mitjà d’un certificat vàlid 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 la plataforma EACAT.
A la sol·licitud estandarditzada, cal adjuntar-hi un plànol del lloc concret on s’instal·larà
l’equip.
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El cost total previst és de 127.050,00 (IVA inclòs).
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b) Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s'hi destina

e) Períodes, termini de resolució i notificació
La proposta de resolució dels municipis seleccionats, elaborada per la Comissió Avaluadora,
serà sotmesa a consideració de la Presidència, òrgan que resoldrà definitivament.
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als
peticionaris als quals s’hagi desestimat la sol·licitud.
La Presidència de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim de
dos mesos a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, s’entendrà que han estat
desestimades per silenci administratiu.
f) Règim de recursos
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i s’hi podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i
de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el president de la
Diputació de Girona, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
g) Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al Tauler Electrònic de la Diputació de Girona 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.”

Document signat per Miquel Noguer Planas - DNI (AUT)
en data 30/07/2020

Signat per:
Diputació de Girona
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Els criteris per a la valoració de les sol·licituds presentades a aquesta convocatòria es troben
recollits al punt 7 de les bases reguladores (BOP núm. 107, de 4 de juny de 2020).
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d) Criteris de valoració

