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núm. 676
diPUtAció de GirOnA 
Cooperació Cultural 

Edicte d’aprovació de la convocatòria única, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions per al foment de 
projectes culturals als museus de les comarques gironines, en l’anualitat 2017 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 24 de gener de 2017, ha aprovat la convocatòria única, en 
règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les 
comarques gironines, en l’anualitat 2017, el text de la qual es transcriu a continuació:

“COnVOCaTÒrIa De suBVenCIOns Per aL FOmenT De PrOJeCTes CuLTuraLs aLs museus De Les 
COmarQues GIrOnInes en L’anuaLITaT De 2017

a) Objecte de la convocatòria
subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines en l’anualitat de 2017, segons les 
bases aprovades pel Ple de la Diputació en sessió de data 20 d’octubre de 2015, publicades al BOP de Girona número 208, de 
28 d’octubre de 2015 i l’esmena de les mateixes aprovada pel Ple de 15 de novembre de 2016, i publicada al BOP de Girona 
número 225, de 24 de novembre de 2016.

b) Crèdits pressupostaris
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 255.000,00 €, que s’imputarà amb càrrec a les següents aplicacions 
pressupostàries, i pels següents imports estimats:

aplicació Concepte Import
 500/3330/46200 Programa ajuts per a museus 127.500,00 €
 500/3330/48000 Programa ajuts OnL per a museus 127.500,00 €

 
aquesta convocatòria queda condicionada a la possibilitat d’incrementar-la amb una quantia addicional, derivada de 
l’augment dels crèdits pressupostaris previstos inicialment per les aplicacions detallades en el quadre anterior a conseqüència 
de la incorporació de la subvenció directa de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) a la Diputació de Girona.

en el cas d’incorporar la quantia addicional, la resolució de la concessió de subvencions d’aquesta, en cap cas pot alterar la 
resolució inicial de la present convocatòria.

L’efectivitat de la quantia addicional quedarà condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit i a la tramitació del 
conseqüent expedient de modificació de crèdit.

c) Presentació de sol·licituds i termini
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer de forma telemàtica mitjançant el model normalitzat que serà a l’abast al web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat),

el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i 
acabarà el 10 de març de 2017.

d) 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’endemà 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 de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d’adopció de la resolució.

e) règim de recursos
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
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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 de la seva notificació.

f) Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i la web 
de la Diputació.”

Girona, 25 de gener de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President  
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