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Núm. 3754
diPUtAció de GirOnA  
Promoció Econòmica-Diplab

Edicte d’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria de l’adhesió 
al projecte de promoció Econòmica Agroalimentària Girona Excel·lent - 
col·lectius i a la seva convocatòria 2016-2019 

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 Econòmica 
- Diplab, té com a línia d’actuació prioritària la gestió i col·laboració en 
projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament 
econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial. 

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.

En aquest context la Diputació de Girona ha desenvolupat el segell 
de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent, que ha contribuït a la 
dinamització econòmica, la potenciació i la difusió dels productes 
alimentaris locals i de qualitat durant els anys 2014 i 2015.

La Diputació de Girona, atesa la implantació assolida del segell Giro-
na Excel·lent, vol consolidar, potenciar i ampliar el projecte incloent-
hi les entitats i col·lectius representatius del sector agroalimentari 
gironí, i per això crea el projecte Girona Excel·lent – Col·lectius. 

Vistos els antecedents i de conformitat amb l’informe de la cap de ser-
vei de Promoció Econòmica - Diplab, amb la diligència de la Secreta-
ria General i la fiscalització d’Intervenció realitzada segons instrucció 
de control intern aprovada, la Junta de Govern a proposta del diputat 
delegat de Promoció Econòmica, per unanimitat ACORDA:

PRIMER: Aprovar les bases reguladores de l’adhesió al projecte de 
promoció econòmica agroalimentària Girona excel·lent – col·lectius, 
2016-2019, que es transcriu literalment tot seguit:

“Bases reguladores de l’adhesió al projecte de promoció econòmica 
agroalimentària Girona excel·lent – col·lectius
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1. Objecte i naturalesa

Girona Excel·lent – Col·lectius es constitueix com un espai de treball 
d’entitats representatives que permetin aprofitar les sinergies i com-
plementarietats, amb la voluntat de:
•  Establir un espai de relació estable entre la Diputació de Girona i 

les entitats representatives dels diferents sectors agroalimentaris 
del territori gironí.

•  Fomentar les activitats i la promoció dels sectors adherits mi-
tjançant el segell de qualitat Girona Excel·lent. 

•  Elaborar un mapa específic del sector agroalimentari del territori 
gironí, amb la posada en comú de les accions que es desenvolupen 
en aquesta matèria a les comarques de Girona.

•  Donar suport a les empreses de les comarques gironines per a la 
prospecció de les seves necessitats.

2. Destinataris

2.1 Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases:
a)  Gremis, associacions i federacions de professionals vinculats al 

sector agroalimentari gironí.
b)  Consells reguladors DOP/IGP de la demarcació de Girona. (Llei 

14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària).
c)  Altres entitats sense ànim de lucre vinculades al sector agroali-

mentari gironí.

2.2 Empreses Girona Excel·lent 2014-2015: 
Les empreses que han estat seleccionades a la convocatòria 2014-
2015, i que no resultin seleccionades a la present convocatòria 2016-
2107, formen part automàticament d’aquest programa col·lectiu lle-
vat que manifestin la seva voluntat contrària. 

3. Sol·licituds d’adhesió a Girona Excel·lent – Col·lectius

La presentació de les sol·licituds d’adhesió a Girona Excel·lent – 
Col·lectius s’ha de fer dins del termini establert a aquest efecte mi-
tjançant el model normalitzat publicat amb la convocatòria i dispo-
nible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació 
d’aquestes bases i de les obligacions que s’hi estableixen.
Les entitats participants en la convocatòria han d’aportar en el mo-
ment de presentar la sol·licitud la documentació següent:
a) Estatuts de l’entitat.
b) Organigrama / detall de la junta actualitzada.
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c)  Memòria de les actuacions realitzades els dos anys anteriors a 
petició.

d) Nombre total d’empreses vinculades/associades a l’entitat.
e) Pressupost aprovat l’any en curs.

4. Instrucció de l’expedient

El Servei de Promoció Econòmica - Diplab valorarà les peticions 
d’adhesió i elevarà periòdicament, a mesura que es presentin les 
sol·licituds, una proposta de resolució al president de la Diputació, 
qui dictarà les resolucions corresponents, les quals es notificaran 
formalment.

5. Obligacions dels beneficiaris

- Les entitats adherides a Girona Excel·lent – Col·lectius hauran de 
comunicar a la Diputació de Girona (Servei de Promoció Econòmi-
ca) els canvis que es produeixin en el compliment dels requisits de 
la base 3, així com la baixa voluntària, si s’escau.

- Les entitats adherides hauran de garantir la participació dels res-
ponsables de les dites entitats en les reunions de treball de Girona 
Excel·lent – Col·lectius.

6. Vigència

Aquestes bases entraran en vigor a partir de la data en que apare-
guin publicades en el Butlletí Oficial de la Província, i seran vigents 
fins al 31 de desembre de 2019.

Se’n podrà acordar la suspensió, modificació o derogació en el su-
pòsit que es modifiquin o finalitzin els programes i accions de su-
port que promouen, en els termes que estableixi l’òrgan competent 
per acordar-ho.

L’adhesió de l’entitat a Girona Excel·lent – Col·lectius té una vigèn-
cia que finalitza el 31 de desembre de 2019, sempre que l’entitat 
compleixi els requisits mínims establers durant tot el període de 
vigència.

Són causes de resolució anticipada de l’adhesió a Girona Excel·lent 
- Col·lectius:

- L’acord mutu de les parts
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material 
-  L’incompliment greu i manifest de les bases o de la convoca-

tòria per part de l’entitat participant
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7. Interpretació de les bases

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusi-
vament en la Diputació de Girona.

Les convocatòries corresponents a exercicis futurs amb subjecció a 
aquestes bases seran aprovades per la Junta de Govern de la Dipu-
tació de Girona. Es garantiran els principis de publicitat, objectivi-
tat, lliure concurrència i igualtat mitjançant la inserció d’un edicte al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona.

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini 
d’informació pública de les bases, se suspendrà la tramitació de la 
convocatòria si com a conseqüència de la resolució de les al·legacions 
es modifiquessin les bases.

8. Normativa supletòria 

En tot allò que no es preveu en les presents bases, seran d’aplicació 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona i els 
seus organismes autònoms, la Llei General de Subvencions 38/2003, 
de 17 de novembre i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el Reglament de la llei abans indicada. “

SEGON. Aprovar la convocatòria de l’adhesió al projecte de promo-
ció econòmica agroalimentària Girona excel·lent – col·lectius, que es 
transcriu literalment tot seguit:

“CONVOCATÒRIA D’ADHESIÓ AL PROJECTE DE PROMOCIÓ 
AGROALIMENTÀRIA GIRONA EXCEL·LENT – COL·LECTIUS 
2016-2019.

1. Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment 
d’adhesió al projecte de promoció agroalimentària Girona Excel·lent 
– Col·lectius.

2. Terminis i presentació de sol·licituds

El termini de presentació començarà el dia següent a la data de pu-
blicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i res-
tarà obert fins a l’acabament del període d’adhesió en data 31 de 
desembre de 2019.
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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 – Col·lectius”, 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 
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, sens 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 que en el termi-
ni màxim de dos mesos acordarà el que procedeixi i serà notificat a 
les entitats locals peticionàries.

4. Publicitat

D’acord amb el que estableix l’article 17-3 b de la Llei 38/2003, ge-
neral de subvencions, la convocatòria es publicarà, juntament amb 
el seu extracte, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el 
tauler d’anuncis de la Diputació de Girona.
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5. 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. 

TERCER. Sotmetre les bases aprovades a informació pública durant 
un termini de vint dies hàbils,de conformitat amb el que disposa 
l’article 124 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals mitjançant 
un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i al tauler d’anuncis de la Diputació.

En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es for-
mulin al·legacions les bases quedaran aprovades definitivament.

En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les ba-
ses s’hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades definiti-
vament s’hi interposi un recurs, l’òrgan competent per resoldre’ls, 
així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la resolu-
ció de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputa-
ció. D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la 
primera sessió que tingui lloc la Junta de Govern de la Diputació.

QUART. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efec-
tes de procedir a l’execució d’aquest acord i, en especial, d’ordenar 
la publicació íntegra de les bases, una vegada aprovades definitiva-
ment; i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rec-
tifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut 
advertir.

CINQUÈ. 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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