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Administració Local Diputació

Núm. 9741
diPUtAció de GirOnA
Cooperació Cultural 

Edicte d’aprovació de la segona convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment 
de projectes i activitats culturals d’interès públic local.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 6 d’octubre de 2015, ha aprovat la segona convocatòria en 
règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes i activitats culturals 
d’interès públic local en l’anualitat de 2015, el text de la qual es transcriu a continuació:

“SEGONA CONVOCATÒRIA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS ADREÇADES AL FOMENT DE PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS D’INTERÈS PÚBLIC LOCAL

a) Objecte de la convocatòria:
Atorgament de subvencions de caràcter excepcional en règim de concurrència competitiva per a l’any 2015, de conformitat 
amb el procediment establert en  les bases específiques reguladores. 

b) Destinataris
Aquesta línia de subvencions està destinada als ajuntaments, indústries culturals, consorcis, fundacions i altres entitats 
culturals sense ànim de lucre que organitzin les activitats culturals en els municipis de les comarques gironines. 
El període de realització de les activitats culturals per a aquesta convocatòria va des de l’1 de novembre de 2014 i fins al 31 
d’octubre de 2015.

c) Publicació de les Bases específiques reguladores
Les bases específiques de les subvencions previstes en aquesta convocatòria estan publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, número 224, de 24 de novembre de 2014.

d) Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s’hi destina:
Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es faran a càrrec de les següents partides:

CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE IMPORT MÀXIM PREVIST (€)
230/3340/46200 Activitats culturals diverses als ajuntaments 25.000,00
230/3340/48010 Altres transferències a entitats culturals 23.177,00
230/3340/48008 Premis de creació cultural 325,00
230/3340/47902 Convenis amb Indústries Culturals 3.500,00
23073340/46700 Transferències corrents a consorcis 325,00

IMPORT TOTAL: 52.327,00

La present convocatòria resta condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit, DG 3SC 5/2015, aprovada 
pel Ple de la Diputació de 15 de setembre de 2015, i a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució 
de concessió.
En cas necessari, es podran redimensionar aquestes dotacions en funció de les sol·licituds rebudes, amb la modificació 
pressupostària prèvia, si escau.
En cas de no esgotar les dotacions previstes, aquestes retornaran a les consignacions pressupostàries inicialment previstes en 
els pressupostos generals de la Diputació de Girona.

e) Període de presentació de sol·licituds i terminis:
El termini de presentació de sol·licituds, per a l’obtenció d’aquestes subvencions, començarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 4 de novembre de 2015.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat, que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), a través de les modalitats següents:

PRESENTACIÓ CONVENCIONAL: Cal presentar la sol·licitud al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant 
Martí, 4 - 17004 Girona). També es pot presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 
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de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: Amb signatura electrònica, amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.
- Ajuntaments: EACAT
- Entitats, empreses i altres : E-TRAM

Si la sol·licitud es fa mitjançant l’opció telemàtica, la documentació complementària s’ha de presentar al Registre General de 
la Diputació, o per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, en el termini dels 3 dies hàbils següents de la data en 
què s’ha signat electrònicament. Si l’últim dia hàbil coincideix en dissabte, s’allargarà aquest període fins al primer dia hàbil 
següent.
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini, que finalitzarà l’1 d’abril de 2016, mitjançant la presentació 
del compte justificatiu d’acord amb els models normalitzats que estaran a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.
ddgi.cat, a l’apartat de documentació).
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el centre gestor de Cooperació Cultural 
de la Diputació de Girona podrà requerir que el sol·licitant, en el termini de 10 dies, ampliï o esmeni la informació aportada 
en la sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació reclamada, s’entén que 
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 71de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

f) Terminis de resolució i notificació: 
La present convocatòria té caràcter d’oberta. La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre les corresponents resolucions 
d’atorgament de les subvencions en el termini màxim d’un mes i mig 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, els sol·licitants podran entendre 
desestimada la seva petició per silenci administratiu. 
La resolució haurà de ser notificada de manera individualitzada a tots els sol·licitants admesos en el termini de deu dies a 
comptar des de la data en què s’hagi resolt.
Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a la Diputació tenir constància que l’interessat o el seu representant 
legal ha rebut la resolució, com també de la data, la identitat i el contingut de l’acte administratiu, sens perjudici de l’obligació 
de publicitat de les subvencions atorgades, d’acord amb el que estableix la normativa general de subvencions.

g) Règim de recursos: 
Contra la resolució de la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es 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 
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 al de la notificació de la resolució. 

h) Publicitat: 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i la web 
de la Diputació.”

Girona, 7 d’octubre de 2015 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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