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EDICTE
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona, en la sessió de 9 de juny de
2017 ha aprovat la convocatòria 2017-2018 de la Beca 8 de març, d'estudis històrics
de les dones a Girona, que es regeix per les bases aprovades per acord de la Junta de
Govern Local de 13 d’abril de 2017.
CONVOCATÒRIA 2017-2018 DE LA BECA 8 DE MARÇ, D'ESTUDIS HISTÒRICS
DE LES DONES A GIRONA
1. Objecte de la convocatòria
L’objecte de la convocatòria és l’atorgament de la “Beca 8 de març, d’estudis històrics
de les dones a Girona”, per a promoure una recerca per a la recuperació del llegat
històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a
formar-la al llarg dels segles, tot promovent la perspectiva de gènere en l’estudi de la
història per tal d’afavorir una lectura crítica i qüestionadora d’una lectura únicament
androcèntrica del passat.
2. Crèdit pressupostari assignat i quantia total màxima que s’hi destina
La beca d’aquesta convocatòria és amb càrrec a l’assignació pressupostària 2017 501
23140 48000 “Subvenció Beca 8 de març” del pressupost municipal de l’exercici 2017,
i en el seu cas el crèdit que s’habiliti l’exercici 2018, condicionant l'efectivitat de la
despesa corresponent a l'any 2018, a l'aprovació definitiva del pressupost municipal
per a l'exercici 2018, segons el disposat a la base 29a de les Bases d’Execució del
Pressupost 2017, o acord de pròrroga del pressupost d'enguany en els termes
previstos a l'article 169.6 del Reial Decret 2/2004 i base 6a del pressupost.
El primer any s’hi destina fins a un màxim de tres mil euros (3.000,00 €) corresponent
al 50% de la beca. El segon any es destinarà com a màxim el mateix import.
3. Sol·licituds i termini de presentació
Les sol·licituds s’hauran de presentar en el model normalitzat, que estarà a disposició
de les persones sol·licitants a la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona, i segons el
que estableix la normativa vigent: https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-

registre/AaZ/1421.html
Cal que s’obtingui, si no es té, un certificat o signatura digital (format digital que serveix
per identificar una persona física o jurídica a la que se li assigna una clau per poder
realitzar tràmits amb les administracions de manera electrònica; té un valor legal
equivalent al de la signatura manuscrita).
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà a
partir dos mesos del dia de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de
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la Província (BOP) de Girona, la qual cosa estarà anunciada al web de la Beca
(www.girona.cat/beca8m)
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4. Resolució, òrgan competent i notificació
Resoldrà l’Alcaldia, a proposta del Jurat, en el termini d’un mes des del termini de
presentació de sol·licituds, i serà notificada individualment.
5. Justificació
El termini de presentació de la recerca becada finalitzarà el dia 31 de desembre de
2018, per la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.
6. Règim de recursos
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi podrà
interposar un recurs contenciós administratiu davant el 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 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
7. Publicitat
De conformitat amb la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, publicada al BOE núm. 229, de 15 de desembre
de 2015, la Intervenció municipal subministrarà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions la convocatòria específica d’aquestes bases així com el seu extracte per
a la seva publicació en el BOP de Girona.
Aquesta convocatòria es publicarà en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Girona i
al web de l’Ajuntament de Girona.
Disposició addicional
En tot allò no previst a les bases i en aquesta convocatòria, serà d’aplicació l’establert
a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes
autònoms i ens que en depenen, publicada per edicte de data 26 de novembre de
2015, i a la resta de normativa aplicable.
Aquesta convocatòria resta supeditada a l’aprovació definitiva de les bases.
Girona, 13 de juny de 2017
L’alcaldessa
Marta Madrenas Mir
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