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EDICTE

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona, en la sessió de 27 de setembre de
2019, ha aprovat la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a programes i activitats adreçats a la gent gran de la ciutat de
Girona per a l'any 2019, que es transcriu tot seguit, que es regeix per les bases aprovades
per acord de la Junta de Govern Local de 15 de març de 2019.

CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A PROGRAMES I ACTIVITATS ADREÇATS A LA
GENT GRAN DE LA CIUTAT DE GIRONA PER A L’ANY 2019

Primer. Objecte de la convocatòria
D’acord amb les bases específiques aprovades per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Girona, de 15 de març de 2019 i publicades al BOP núm. 94, de 16 de maig de 2019,
l’objecte de la convocatòria és l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a programes i activitats adreçats a la gent gran de la ciutat de Girona per a
l’any 2019, destinades a:
1. Fomentar, promocionar i recolzar, la participació de la gent gran en programes
d’activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat
de Girona.
2. Donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten i organitzen
activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona.

Segon. Entitats beneficiàries i requisits
Poden acollir-se a les subvencions d’aquesta convocatòria, les entitats previstes a la base 4
de les bases específiques i que reuneixin els requisits establerts a la base 5.

Tercer. Crèdit pressupostari assignat i quantia total màxima que s’hi destina
La subvenció consistirà en una aportació econòmica directa.
La dotació pressupostària global d’aquesta convocatòria és fins a un màxim de 68.000,00 €,
que es financen amb càrrec a les assignacions pressupostàries 2019 143 92400 48002
Subvencions Casals Gent Gran.

Quart. Sol·licituds i termini de presentació
Un cop publicada la convocatòria, les entitats interessades hauran de presentar la sol·licitud,
en model normalitzat, i la documentació que s’indica a la base 9 de les bases específiques,
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a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, segons l’establert a la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4688115 LCXGV-MUK5D-ADI83 EE472D4D0A63498E7FCFAE3DF111AD228FC11302) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

https://seu.girona.cat/export/sites/default/dades/tramits/_descarrega_ca/1419_ca.pdf

A la sol·licitud de subvenció, caldrà adjuntar la següent documentació:
1. Fotocòpia del NIF de l’entitat.
2. Fotocòpia del NIF de la persona signant de la sol·licitud.
3. Memòria de l’activitat realitzada l’any anterior.
4. Programa de les activitats i serveis per als quals es sol·licita subvenció així com el
pressupost d’ingressos i despeses.
5. En cas que en la sol·licitud no s’autoritzi l’Ajuntament per a l’obtenció de les dades
acreditatives d’estat al corrent de pagament de les obligacions tributàries:
-

declaració responsable d’estar al corrent de pagament, quan l’ajut sol·licitat no
superi els 3.000,00 €.
certificat emès per les administracions corresponents: Agència Estatal
d’Administració Tributària i Tresoreria General de la Seguretat Social.

En cas que l’entitat rebés subvenció l’any 2018, no caldrà aportar els documents 1 i 3.
El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària serà de 15 dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província.

Cinquè. Termini de resolució i notificació
La Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada mitjançant Decret núm.
2019021041 d’1 de juliol de 2019, haurà d’emetre la corresponent resolució en el termini
màxim de tres mesos des del termini de presentació de sol·licituds, i serà notificada
individualment, segons el punt 13 de les bases específiques.

Sisè. Justificació
El termini de justificació finalitzarà el dia 29 de febrer de 2020, d’acord amb el punt 15 de les
bases específiques.

Setè. 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.

Vuitè. Publicitat
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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 al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Girona i al web de
l’Ajuntament de Girona.

