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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L’ANY 2020 PER A ACTIVITATS DE 
RELLEVÀNCIA PER A LA CIUTAT. REGULADA PER LES BASES APROVADES 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 DE FEBRER DE 2020 I 
PUBLICADES EN EL BOP DE GIRONA EL 14 DE FEBRER DE 2020. 

 

1. Objecte de la subvenció. 

L’objecte de la present convocatòria és la realització d’activitats de rellevància per a la 
ciutat per referència als serveis propis d’Alcaldia-Presidència que consten a l’expedient 
d’aprovació del cartipàs de data 9 de juliol de 2019, excloent les subàrees a les quals 
han estat delegades competències per al finançament d’aquelles que les hi son pròpies. 

L’objecte descrit ho és sense perjudici d’aquells projectes i activitats que es considerin 
que presenten un interès públic suficient en matèria de promoció i desenvolupament de 
la ciutat, pel seu caràcter econòmic, tradicional, social o de foment dels valors de la 
convivència i veïnatge de foment de l’esperit tecnològic i científic. 
S’hi inclouen les activitats que puguin concórrer per les seves característiques a altres 
convocatòries municipals. 

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb 
continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per 
convocatòria. 

 
2. Persones beneficiàries. 

Tenen dret a sol·licitar la subvenció les persones físiques o jurídiques o entitats i 
associacions sense finalitat de lucre que promoguin qualsevol activitat objecte d’aquesta 
convocatòria. 

 
3. Requisits que han de reunir les persones beneficiàries per a l’obtenció de la 

subvenció. 

Els que figuren a la base 3a reguladora d’aquesta convocatòria. 

 
4. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció. 

La concessió de la subvenció s’efectuarà mitjançant l’assignació d’una puntuació del 
projecte d’acord amb els criteris establerts a les bases, i s’assignarà subvenció a aquells 
projectes que hagin obtingut la puntuació mínima requerida (5 punts d’un total de 10) i 
fins a l’esgotament de la dotació pressupostària prevista. 

a) Contingut, rellevància i qualitat de l’acció. 4 punts. 



b) Complementarietat amb l’acció municipal. 3 punts. 
c) Claredat i detall de la proposta i el seu finançament. 3 punts. 

 
5. Quantitat individualitzada de la subvenció. 

L’import de la subvenció sol·licitada per cada entitat serà com a màxim de 15.000 € i no 
cobrirà l’import total del cost de l’activitat que se subvencioni. 

Les subvencions a les quals fa referència la present convocatòria seran atorgades a 
càrrec del pressupost municipal de l’exercici corresponent. 

S’admeten sol·licituds objecte d’aquesta convocatòria que es desenvolupin durant el 
transcurs de l’any 2020 i darrer trimestre del 2019. 

 
6. Documentació a presentar amb les sol·licituds. 

 
a) Sol·licitud de subvenció, juntament amb la documentació acreditativa del 

compliment dels requisits establerts per a ser beneficiaris. 
https://seu.girona.cat/export/sites/default/dades/tramits/_descarrega_ca/474_ca
.pdf 

 
b) Projecte de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció que haurà d’incloure, com 

a mínim, els següents apartats: justificació i objectius; descripció detallada; pla 
d’actuació i calendari; pressupost desglossat d’ingressos i despeses. 

En el cas que es requereixi documentació per no haver estat aportada o perquè existeixi 
algun defecte de forma i aquesta no és aportada o corregida dins del termini atorgat, 
s’entendrà automàticament desistida la seva sol·licitud. 

 
7. Procediment de concessió. 

 
7.1. Convocatòria 

La concessió de les subvencions s’efectuarà en règim de concurrència competitiva i 
atenent als principis de publicitat, transparència i objectivitat, igualtat i no discriminació. 

El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, les sol·licituds es podran presentar a partir 
de la publicació en el BOP de la convocatòria fins a 30 de setembre de 2020. 

7.2. Publicitat. 

Aquesta convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i per 
conducte seu, se’n publicarà un extracte al BOP. Així mateix, serà publicada al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal. 

7.3. Presentació de sol·licituds. 

Les sol·licituds es podran anar presentant al llarg de l’any, fins el termini fixat en el punt 
7.1. d’aquesta convocatòria, i fins a esgotar la partida pressupostària corresponent, 
sense perjudici de les possibles ampliacions de la dotació que es puguin acordar durant 
la vigència de l’exercici pressupostari, d’acord amb l’art. 58.2 del Reglament 887/2006, 
de 21 de juliol, de desenvolupament de la Llei General de Subvencions. 



Els beneficiaris que siguin persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds, 
juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament a través de la 
seu electrònica de l’Ajuntament de Girona. 

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació 
requerida a les bases, telemàticament a través de qualsevol de les oficines municipals 
que disposen de registre d’entrada, les adreces de les quals es poden consultar a: 
www.girona/cat/ic. 

Les persones físiques que presentin la documentació en paper a les oficines municipals 
de registre o bé mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres 
llocs establerts, caldrà que la documentació es presenti sense enquadernació per tal 
que pugui ser digitalitzada. 

 
8.- Dotació econòmica. 

La dotació màxima de la convocatòria és de cinquanta mil sis-cents euros  (50.600,00 
€) que es financia amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020 100 92010 48000 
Relacions institucionals, sense perjudici de les possibles ampliacions de la dotació que 
es puguin acordar durant la vigència de l’exercici pressupostari, d’acord amb l’art. 58.2 
del Reglament 887/2006, de 21 de juliol, de desenvolupament de la Llei General de 
Subvencions. 

 
9.- Òrgan instructor. 

9.1. El responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions previstes serà l’alcalde o alcaldessa. 

9.2. L’òrgan col·legiat competent per a l’avaluació de les sol·licituds i l’informe-proposta 
de concessió serà una comissió de valoració formada per: la tècnica d’Alcaldia 
(presidenta), la tècnica de Relacions Institucionals i Protocol (secretària) i la responsable 
administrativa d’Alcaldia-Presidència (vocal). 

 
10.- Procediment d’atorgament.  

Es seguirà el procediment que fixen les bases que regulen la present convocatòria. 

 
11.- Acceptació de l’ajut. 

La presentació de l’ajut pressuposa la seva acceptació. En cas contrari, un cop notificat 
el mateix, el beneficiari en pot renunciar. 

 
12.- Forma de pagament. 

El pagament de la subvenció s’efectuarà en dos terminis: 

a. El 75% en l’inici de l’activitat i prèvia acceptació de la subvenció. 
b. El 25% restant quan hagi finalitzat i s’hagi justificat l’activitat. 

13.- Modificacions del projecte. 

Es seguirà el procediment que fixen les bases que regulen la present convocatòria. 



 

14.- Termini d’execució dels projectes. 

El termini d’execució dels projectes subvencionats serà d’1 any des de la data 
d’atorgament de la subvenció. 

 
15.- Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va 
concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons rebuts. 

Les entitats beneficiàries de subvenció hauran de justificar la subvenció concedida 
presentant el Compte justificatiu simplificat en el termini màxim de tres mesos a comptar 
des de la finalització del període establert per a l’execució dels projectes que s’establirà 
a cada convocatòria. 

El compte justificatiu inclou: 

a. Memòria justificativa del projecte i activitats realitzades, en compliment de les 
condicions de la subvenció concedida. 

b. Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, 
número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. 

c. Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb 
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 

Es podran considerar com a despeses indirectes i/o de manutenció fins a un 10% de 
l’import total del projecte. 

16.- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat. 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres àrees 
de l’Ajuntament, administracions o ens públics i/o privats. 

En cap cas, l’import de la subvenció concedida no podrà ser de quantia tal que amb 
concurrència amb altres subvencions públiques i/o privades, superi el cost total del 
projecte d’activitat subvencionat. 

Els beneficiaris hauran de comunicar l’obtenció de qualsevol subvenció pública o 
aportació privada concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 


