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Núm. 3753
diPUtAció de GirOnA  
Promoció Econòmica-Diplab

Edicte d’aprovació de la convocatòria del concurs per optar a l’obtenció 
de la marca Girona Excel·lent, Segell de Qualitat Agroalimentària (2016-
2017) 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 3 de 
maig de 2016, ha aprovat l’acord següent:

“La Diputació de Girona a través del Servei de Promoció Econòmi-
ca - Diplab convoca la segona edició per optar a la marca Girona 
Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària (2016-2017). Aquest 
segell, creat i desenvolupat per la Diputació de Girona amb el su-
port de la Cambra de Comerç de Girona l’any 2014, té com a princi-
pal objectiu la distinció de productes agroalimentaris gironins, així 
com el foment de la dinamització econòmica i la potenciació i difu-
sió d’aquests productes. 

Un jurat format per experts escollirà els productes entre tots els que 
s’hi presentin. Les empreses responsables dels productes seleccionats 
podran participar de les accions de promoció difusió, comunicació, 
així com accedir a diversos serveis de consolidació empresarial. 

Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària (2016-2017) 
també es constitueix com un nou espai de treball d’empreses que 
permeti aprofitar les sinergies i complementarietats de les entitats 
amb la voluntat establir un espai de relació estable entre la Diputa-
ció de Girona i les diferents empreses del sector agroalimentari del 
territori gironí.  

Per això, i d’acord amb la comesa del Servei de Promoció Econòmi-
ca - Diplab, de donar assistència a projectes que contribueixin a mi-
llorar les condicions econòmiques del territori i la competitivitat del 
seu teixit productiu, aquest Servei amplia i impulsa les polítiques 
de dinamització de l’activitat econòmica al voltant dels productes 
alimentaris locals i de qualitat.

De conformitat amb allò que preveu la Llei 38/2003, de 17 de nov-
embre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de ju-
liol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, i l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, s’han elaborat 
aquestes bases reguladores.
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Atès que les bases reguladores les va aprovar el Ple en la sessió Or-
dinària que va tenir lloc el passat dia 19 d’abril i s’han publicat al 
BOP núm. 78 de data 25 d’aquest mateix mes.

Vistos els antecedents i de conformitat amb l’informe de la cap del 
Servei de Promoció Econòmica – Diplab i amb la diligència de Se-
cretaria, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Pro-
moció Econòmica-Diplab, per unanimitat acorda:

PRIMER. Aprovar la convocatòria del concurs per optar a l’obtenció 
de la marca Girona Excel·lent, Segell de Qualitat Agroalimentària 
(2016-2017) que es transcriu literalment tot seguit:

“CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER OPTAR A L’OBTENCIÓ 
DE LA MARCA GIRONA EXCEL·LENT - SEGELL DE QUALITAT 
AGROALIMENTÀRIA (2016-2017)

1. Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment del con-
curs per optar a l’obtenció de la marca Girona Excel·lent - Segell de 
Qualitat Agroalimentària (2016-2017).

2. Terminis i presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i finalitzarà 20 dies hàbils després. 

Cal presentar les sol·licituds mitjançant el model normalitzat es-
pecífic publicat amb aquesta convocatòria, disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat/subvencions), amb les moda-
litats següents:

a) Presencialment, al Registre d’Entrada de la Diputació de Girona 
(pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, Girona).

b) Enviant la sol·licitud per correu certificat dins un sobre en què 
consti: “Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària 
(2016-2017)”, a l’adreça del Registre d’Entrada de la Diputació de 
Girona.

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documen-
tació addicional, s’ha de realitzar després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de 
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la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o 
no 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. En aquest cas s’arxivaran les ac-
tuacions sense cap tràmit ulterior.

3. Resolució i notificació

La instrucció del procediment de concessió d’aquest segell corres-
pon al Servei de Promoció Econòmica – Diplab de la Diputació de 
Girona, ses perjudici de les delegacions que es considerin oportu-
nes.

La comissió qualificadora - jurat elevarà la proposta de resolució al 
president de la Diputació, el qual dictarà la resolució corresponent, 
que serà notificada a tots els beneficiaris de manera individualitza-
da en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data en què 
se signi la resolució.

El president ha d’adoptar la corresponent resolució de veredicte 
abans del 30 de juliol del 2016, la qual es notificarà a tots els concur-
sants. Els productes seleccionats s’anunciaran i es presentaran en 
un acte públic, amb la presència dels mitjans de comunicació. La Di-
putació de Girona garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades 
de les empreses que es presentin al concurs, i només farà públics els 
productes guanyadors.

6. Publicitat

D’acord amb el que estableix l’article 17-3 b de la Llei 38/2003, gene-
ral de subvencions, la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona i en el tauler d’anuncis de la Diputació de 
Girona.

7. Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con-
tra aquesta es pot interposar  un recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació. Al-
ternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un 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. 
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SEGON. Es faculta àmpliament el president de la Diputació als efec-
tes de procedir a l’execució d’aquest acord. 

TERCER. Traslladar aquest acord a la Intervenció de Fons de la Di-
putació de Girona per al seu coneixement i efectes.”

Girona, 4 de maig de 2016 

Pere Vila Fulcarà 
President 
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