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EDICTE
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona, en sessió de 5 de novembre de 2021,
ha aprovat la convocatòria per l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a entitats de la ciutat de caire social o que desenvolupin activitats socials en
els barris de la ciutat de Girona, per a l'any 2021, que es transcriu tot seguit, que es regeix
per les bases aprovades definitivament per acord de la Junta de Govern Local de 8 d’octubre
de 2021.

CONVOCATÒRIA PER L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ENTITATS DE LA CIUTAT DE CAIRE SOCIAL
O QUE DESENVOLUPIN ACTIVITATS SOCIALS, EN ELS BARRIS DE LA CIUTAT DE
GIRONA, PER A L'ANY 2021

Primer. Objecte de la convocatòria
D’acord amb les bases específiques aprovades per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Girona, del 8 d’octubre de 2021 i publicades al BOP núm. 201, de 19 d’octubre de 2021,
l’objecte de la convocatòria és l’atorgament de les subvencions en règim de concurrència
competitiva per a entitats de la ciutat de caire social o que desenvolupin activitats socials en
els barris de la ciutat de Girona, per a l'any 2021, destinades a donar suport a la realització
d’activitats dutes a terme en els diferents barris de la ciutat de Girona de foment i promoció
social de persones i col·lectius, i de sensibilització de valors per a la cohesió social.
En aquest sentit hi haurà dues línies de subvencions:
a) Per a projectes socials d’intervenció directa amb persones, grups o comunitats de
perfil vulnerable per a la millora de les pròpies condicions de vida, i que fomentin
processos d’inclusió i cohesió social dels barris i la ciutat.
b) Per a projectes de reducció de la fractura digital que incideixin en l’accés i domini de
les TIC per part de la ciutadania i les entitats de la ciutat.

Segon. Entitats beneficiàries i requisits
Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, les entitats previstes a
la base 4 de les bases específiques:
-

Entitats de la ciutat de caire social o hagin realitzat o realitzin activitats socials en els
barris de la ciutat de Girona per a l’any 2021, i que estiguin inscrites en el Registre
d’Entitats de l’Ajuntament de Girona.

Cal que reuneixin els requisits establerts a la base 5 de les bases específiques:
1. Les entitats sol·licitants han d’estar inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament
de Girona.
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2. Les entitats sol·licitants han d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament de Girona, i amb la resta d’administracions públiques, o davant la
Seguretat Social.

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 6760667 AJ313-6D05I-6AB9I 5E436F60D5989C39F41B9878442733CA426C5135) 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

3. Les entitats sol·licitants han d’haver justificat qualsevol subvenció anteriorment
atorgada per l’Ajuntament de Girona.
4. No trobar-se en qualsevol de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei General
de Subvencions.

Tercer. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Els criteris objectius d’atorgament de la subvenció que es tindran en compte en la ponderació
de les sol·licituds seran, en funció del projecte presentat, són els següents:
•

Coherència del plantejament de l’actuació (3 punts màxim): Es valorarà que estiguin
definits en el projecte els objectius, la metodologia i els recursos necessaris i que
tinguin relació coherent amb l’actuació a desenvolupar.

•

Coordinació i treball en xarxa (4 punt màxim):Es valorarà que estiguin definits en el
projecte la relació i treball en xarxa amb altres serveis, i amb altres entitats i agents
socials del territori i/o de la ciutat amb propostes similars o complementàries.

•

Formació de les persones implicades (1 punts màxim): Es valorarà si es defineixen
facilitats, i espais per la formació o activitats pel coneixement del entorn del projecte,
i de l’àmbit d’intervenció del personal, o membres de la entitat.

•

Millores relacionades amb la igualtat efectiva homes-dones (2 punts màxim): Es
valorar la incorporació de la perspectiva de gènere i promoció de la igualtat efectiva
entre dones i homes en la definició del projecte.

Quart. Crèdit pressupostari assignat i quantia total màxima que s’hi destina
La subvenció consistirà en una aportació econòmica.
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es financen amb càrrec a l’assignació
pressupostària 2021 141 23130 48007 Subvencions entitats socials del Pressupost
Municipal Exercici 2021 i s’hi destina fins a un màxim de quinze mil euros (15.000,00 €).

Cinquè. Sol·licituds i termini de presentació
Un cop publicada la convocatòria, les entitats interessades hauran de presentar la sol·licitud,
a la seu electrònica del registre general d’entrada de documents de l’Ajuntament de Girona,
o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es
requerirà la seva esmena, que s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de deu dies
hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia
resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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El model de sol·licitud específic es troba a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona o al
web municipal:
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https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/474.html

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. Documentació acreditativa hagin realitzat o realitzin activitats socials en els barris de la
ciutat de Girona per a l’any 2021, amb el correspon pressupost de despeses i ingressos.
4. En cas que en la sol·licitud no s’autoritzi l’Ajuntament per a l’obtenció de les dades
acreditatives d’estar 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
d’Administració Tributària i Tresoreria General de la Seguretat Social.

Estatal

La presentació de la declaració responsable substituirà la presentació de trobar-se al corrent
de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social (d’acord amb
l’article 24è 4t. Del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que es va aprovar el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).
La presentació de la sol·licitud implica autoritzar l’Ajuntament de Girona a consultar i
verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques,
les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la
presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per
a la resolució d’aquesta tramitació.

Sisè. Termini
El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària serà de quinze dies
naturals, comptats a partir del dia següent de la data de la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província (BOP) de Girona.

Setè. Tramitació
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectuarà segons el que disposen les
bases reguladores.
L’Òrgan competent per a resoldre sobre la concessió de les subvencions és la Junta de
Govern Local.
La resolució, que haurà de ser motivada d’acord amb els criteris de valoració de les
sol·licituds, s’adoptarà en el termini màxim de tres mesos des del termini de presentació de
sol·licituds, i serà notificada individualment.
Aquesta haurà de contenir:
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Identificació de l’entitat beneficiària
Accions subvencionades
Import de la despesa subvencionable
Import de la subvenció atorgada
Assignació pressupostària a la que s’imputa la despesa.

Vuitè. Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es
concedeix la subvenció
L’entitat haurà de presentar la justificació de la subvenció, segons model normalitzat per a
la justificació de subvencions, així com la documentació específica següent:
a) Compte justificatiu segons el model normalitzat:
https://seu.girona.cat/export/sites/default/dades/tramits/_descarrega_ca/1412_ca.pd
f
(que inclou una memòria amb les accions realitzades i dels resultats obtinguts, relació
de les despeses i ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat així com la
seva procedència).
b) En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en supòsits de romanents no
aplicats.
La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, en el
seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions, sense perjudici de satisfer l’interès
legal, a partir de la data en què s’haurien d’haver rendit els comptes i fins la data en què es
verifiqui el reintegrament.
El termini de justificació finalitzarà el dia 31 de gener de 2022, d’acord amb la base 15 de
les bases específiques.

Novè. 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.

Desè. 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 al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Girona.
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Girona, en data de la seva signatura electrònica
L’alcaldessa
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Marta Madrenas i Mir
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