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Núm. 10669
diPUtAciO de GirOnA 
Cooperació Cultural 

Edicte d’aprovació de la convocatòria per a la inscripció de companyies, 
grups, col·lectius i intèrprets al catàleg d’arts en viu Escènics de la Dipu-
tació de Girona 

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 13 de novembre de 
2016, ha aprovat la convocatòria per a la inscripció de companyies, 
grups, col·lectius i intèrprets al catàleg d’arts en viu Escènics de la 
Diputació de Girona, el text de la qual es transcriu a continuació:

“CONVOCATÒRIA PER A LA INSCRIPCIÓ DE COMPANYIES, 
GRUPS, COL·LECTIUS I INTÈRPRETS AL CATÀLEG D’ARTS EN 
VIU ESCÈNICS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Convocatòria per a la inscripció de companyies, grups, col·lectius i 
intèrprets al catàleg d’arts en viu Escènics de la Diputació de Giro-
na.

a) Objecte de la convocatòria:
Inscripció de companyies, grups, col·lectius i intèrprets al catàleg 
d’arts en viu Escènics de la Diputació de Girona.

b) Terminis i presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la 
publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i acabarà el 30 
de gener de 2017. 

c) Termini de resolució i notificació:
La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la corresponent 
resolució en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de l’ende-
mà de la publicació de la convocatòria. 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 a tots els sol·licitants adme-
sos de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d’adopció de la resolució.

d) Règim de recursos:
L’acord de resolució posarà fia a la via administrativa, i s’hi podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Conten-
ciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comp-
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tar des del dia següent de la seva 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 comp-
tar des del dia següent de la seva notificació.

e) Publicitat:
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Corpo-
ració, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i la web de la Di-
putació.”

Girona, 15 de novembre de 2016

Pere Vila i Fulcarà
President 


