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Núm. 598
diPUtAció de GirOnA 
Cooperació Cultural 

Edicte d’aprovació de la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions adreçades als ajuntaments 
o organismes autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del cicle de concerts de música de cobla 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 10 de gener de 2017, ha aprovat la convocatòria en règim 
de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals 
de les comarques gironines per a la realització del cicle de concerts de música de cobla, el text de la qual es transcriu a 
continuació:

“CONVOCATÒRIA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 
ADREÇADES ALS AJUNTAMENTS O ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS DE LES COMARQUES GIRONINES PER A 
LA REALITZACIÓ DEL CICLE DE CONCERTS DE MÚSICA DE COBLA

a) Objecte de la convocatòria:
Atorgament de subvencions de caràcter excepcional en règim de concurrència competitiva per a l’any 2017, de conformitat 
amb el procediment establert en  les bases específiques reguladores. 

b) Destinataris
Aquesta línia de subvencions està destinada als ajuntaments de les comarques gironines o organismes autònoms locals.

c) Publicació de les Bases específiques reguladores
Les bases específiques de les subvencions previstes en aquesta convocatòria estan publicades de forma inicial al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, núm. 7 de 13 de gener del 2016. 

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 la següent aplicació pressupostària:

CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE IMPORT MÀXIM  
PREVIST (€)

500/3340/46202 Ajuts a ajuntaments Cooperació Cultural 26.250,00 

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 15 de febrer de 2017.

Seguint l’article 14, de la llei 39/2015, de 2 d’octubre 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), de forma telemàtica (EACAT) amb signatura 
electrònica, amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre d’entrada al Registre de l’EACAT, fins a exhaurir les disponibilitats pressupostàries 
de la convocatòria.

Les peticions que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera i es determinarà l’ordre de la llista en funció del registre 
d’entrada de la Diputació de Girona.

En cas que es produeixin renúncies entre els beneficiaris, aquests es substituiran pels ajuntaments peticionaris que hagin 
quedat en llista d’espera i sempre respectant l’ordre establert en la resolució corresponent. La substitució es formalitzarà 
mitjançant una resolució del vicepresident de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar. 
Els beneficiaris de la primera resolució de la convocatòria corresponent, que renunciïn a realitzar el concert, quedaran exclosos 
automàticament en la següent convocatòria de cicle de concerts de música de cobla.
La cobla que portarà a terme els concerts és la Cobla Selvatana, amb seu a Banyoles. El concert s’anomena “La Selvatana 
aixeca el teló”.
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El preu del caixet és de 3.500,00 €. La Diputació finançarà a cada ajuntament o organisme autònom local el 50% del caixet 
(1.750,00 €).

f) Terminis de resolució i notificació: 
La Junta de Govern resoldrà definitivament l’atorgament de les subvencions i haurà d’emetre les resolucions corresponents 
en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. 

La resolució haurà de ser notificada de manera individualitzada a tots els ajuntaments o organismes autònoms locals 
beneficiaris i també als que hagin quedat en llista d’espera o als que se’ls hagi desestimat la sol·licitud. 

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) Justificació:
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 15 de desembre de 2017 mitjançant la 
presentació del compte justificatiu i la memòria justificativa 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 94 de la Llei 
39/2015, de d’2 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

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 al web 
de la Diputació de Girona.”

Girona, 20 de gener de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President  
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