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Núm. 12880
DIPUTACIÓ DE GIRONA

Cooperació Cultural

-

reguladores per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes i activitats culturals d’interès públic local, el 
text de les quals es transcriu a continuació:

“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ADREÇADES AL FOMENT DE 
PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS D’INTERÈS PÚBLIC LOCAL

1. Objecte

públic a l’àmbit de les comarques gironines, garantint l’accés a aquestes prestacions per a serveis i activitats que complementin 

per la pròpia Diputació de Girona.

2. Supòsits exclosos

a) Festes majors, revetlles i altres accions similars.
b) Casals d’estiu i colònies escolars.
c) Activitats educatives.
d) Fires, mostres i mercats.
e) Altres no relacionades directament amb l’objecte d’aquestes Bases.

3. Naturalesa i procediment de concessió

Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són revocables i reduïbles en tot 
moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació o en aquestes 

posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria oberta de conformitat 
amb el que es preveu en l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en els 
períodes establerts en la convocatòria i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes 
bases. Els crèdits assignats en cada període de sol·licituds i que no esgotin en la seva totalitat en la resolució de subvencions 
es podran afegir a l’import a distribuir en les resolucions corresponents que s’adoptin en els períodes successius.

4. Despeses subvencionables

d’interès públic i social, que s’executin en el període comprés entre l’1 de novembre de l’any anterior al de la convocatòria i 
el 31 d’octubre de l’any de la convocatòria. Les activitats que poden ser objecte de subvenció són aquelles que formen part 
d’una programació anual, o bé activitats concretes o puntuals, l’objecte de les quals sigui la creació, promoció i difusió de 
les expressions culturals i artístiques.

la Diputació de Girona, i que tinguin per objecte la promoció d’activitats socioculturals que, complementant l’oferta 
d’iniciativa pública, siguin un element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària i de desenvolupament i 
col·laboració.

Administració Local Diputació



Pàg. 25Núm. 224 – 24 de novembre de 2014

No es consideren despeses subvencionables: 
a) Finançament d’inversions, equipament i béns d’equip.
b) Obra civil: immobles, construcció i rehabilitació.

5. Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els  ens locals i les persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades.

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

6. Determinació de l’import de les subvencions i graduació per incompliments

La quantia de cada subvenció anirà en funció de la valoració que es realitzi. S’avaluarà cada sol·licitud, d’acord amb els 

convocatòria es determinarà l’import a atorgar. L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 18.000,00 € ni 
tampoc podrà ser inferior a 500,00 €.

7. Criteris de valoració i import màxim de les subvencions

Els criteris per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:

CRITERIS PUNTS MÀXIMS
Actuacions d’abast supramunicipals  10
Foment de la participació, dinamització i impacte social  10
Programacions cicle anual  5
Programes i activitats innovadores  5
Programacions i cicles de continuïtat, amb l’escalat següent:
–  1a  edició  2
–  de 2 a 5 edicions  3
    més de 5 edicions  5 

La puntuació mínima per tal de poder rebre una subvenció és de 12 punts.

8. Sol·licituds i terminis de presentació

Les sol·licituds s’hauran de presentat en el termini establert en la convocatòria i hauran d’estar signades per l’interessat o pel 
legal representant de l’entitat. 

Només es podrà presentar una única sol·licitud per entitat i projecte o activitat. En cas de rebre més d’una sol·licitud d’un 
mateix peticionari, únicament es considerarà la primera que consti inscrita en el Registre General de la Diputació de Girona, 
EACAT o E-TRAM.

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible a la web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), que consta com a Annex d’aquestes Bases, d’acord amb les modalitats següents:

Girona, així com per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

Oberta de Catalunya. 
- Ajuntaments: EACAT
- Entitats, empreses i altres: E-TRAM

En el cas de les entitats sense ànim de lucre, a la sol·licitud estandarditzada, cal adjuntar la documentació següent: 
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a) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’entitat (còpia estatuts registrats).
b) Còpia de la targeta del NIF de l’entitat.

Girona (www.ddgi.cat  a l’apartat de documentació), llevat que ja s’hagi presentat amb anterioritat i no hagin transcorregut 

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de realitzar, després del requeriment i 

no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, 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 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

9.  Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds.
La instrucció del procediment per a la concessió de les subvencions correspon al centre gestor de Cooperació Cultural.

en les bases 5a i 6a, en cadascun dels períodes de presentació de sol·licituds establerts a la convocatòria. 

President: 
El que ho és de l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social o diputat en qui delegui.

Vocals: 
El diputat delegat de Cooperació Cultural. 
El cap del Servei de Cooperació Cultural.

Interventor: El de la corporació o funcionari en qui delegui.
Secretari: el  de la corporació o funcionari en qui delegui.
 

s’estableixin a la convocatòria i formularà una proposta de resolució de concessió de subvencions sobre les sol·licituds 
presentades. 

exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.

demanar informació addicional i/o concretar entrevistes amb algun/es dels/ de les sol·licitants, i recórrer a l’assessorament 
d’altres persones o institucions sobre l’abast dels projectes o actuacions.

En la formulació de la proposta de resolució es podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total assignat en la convocatòria. 
El crèdit no esgotat es traslladarà per a la seva aplicació a les partides pressupostàries corresponents.

10. Resolució de les sol·licituds

desestimat la sol·licitud.
b) La Vicepresidència Segona de la Diputació haurà d’emetre les corresponents resolucions en el termini màxim de dos mesos 

s’hagi adoptat la resolució, s’entendrà que ha estat desestimada per silenci administratiu.

11. Acceptació

Administració Local Diputació



Pàg. 27Núm. 224 – 24 de novembre de 2014

de la subvenció.

web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat, a l’apartat de documentació) en el termini que s’estableixi a la convocatòria 
corresponent.

abonat o no als creditors corresponents.

necessitat d’esmenar-los o completar-los. 

14. Pagament

d’acord amb l’establert en l’acord de concessió. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació 

15. Compatibilitat de subvencions

Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda o ingrés, sempre que la suma 
de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.

16. Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que conformen l’execució del 

la subvenció.

17. Reformulació de sol·licitud i canvis de destinació

Abans de la resolució de les sol·licituds per part de la Junta de Govern, els peticionaris podran reformular les seves sol·licituds 
presentant la petició corresponent acompanyada de la mateixa documentació necessària per a la presentació inicial de 
sol·licituds.

aprovat la resolució corresponent.
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19. Invalidesa, revocació i reintegrament.

El centre gestor de Cooperació Cultural tramitarà si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les 
subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords 
d’invalidesa, revocació o reintegrament. 

20. Prohibició de contractació amb persones vinculades

qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de 
la Diputació de Girona. Tampoc es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions.
 

puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

22. Obligació de difusió i publicitat

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les 
subvencions.

determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable 

objecte de les actuacions de comprovació i control.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

24. Règim jurídic

Aquestes subvencions es convoquen i s’atorguen en règim de concurrència competitiva a l’empara del que disposen els 
articles del 23 al 27 de la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de subvencions i els articles del 58 al 64 del seu Reglament 
de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006 /RGSS) de 21 de juliol, els articles 239 a 241 de la refosa de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003) i els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) (Decret 179/1995) i les Bases d’execució del Pressupost Corporatiu vigent.

25. Interpretació

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspondrà a la 
Presidència d’aquesta la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

26. Vigència

d’anuncis de la corporació.
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Annex. Formulari de sol·licitud de subvencions per activitats culturals
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Les bases anteriorment relacionades es sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies, mitjançant anunci en el 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Corporació, i per referència en el DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o 

Girona, 19 de novembre de 2014

Joan Giraut i Cot
President
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