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Núm. 716
diPUtAció de GirOnA 
Cooperació Cultural 

Edicte d’aprovació de la convocatòria pública en règim de concurrència 
competitiva per a la presentació de sol·licituds de subvencions del progra-
ma “Indika” de recursos educatius, curs 2017-2018 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 24 de 
gener de 2017, ha aprovat la convocatòria en règim de concurrència 
competitiva per a la presentació de sol·licituds de subvencions del 
programa Indika de recursos educatius, curs 2017-2018, el text de la 
qual es transcriu a continuació:

“CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, ALS CENTRES DE CONSER-
VACIÓ, DIFUSIÓ I INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI CULTU-
RAL I LA MEMÒRIA HISTÒRICA, EN EL MARC DEL PROGRA-
MA INDIKA DE RECURSOS EDUCATIUS DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA (CURS 2017-2018).

1. Objecte
Les subvencions en règim de concurrència competitiva als centres 
de conservació, difusió i interpretació del patrimoni i la memòria 
històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius 
de la Diputació de Girona (curs 2017-2018).

2. Destinataris
Els destinataris d’aquesta línia de subvencions són els centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i de la me-
mòria històrica ubicats a les comarques gironines, segons es deter-
mina en les bases específiques corresponents.

3. Bases
Les bases específiques reguladores de les subvencions previstes en 
aquesta convocatòria es van publicar en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de Girona, núm. 238, de 11 de desembre de 2015.

4. Crèdits pressupostaris 
L’import total destinat incialment a aquesta convocatòria és de 
90.000 €, per al curs 2017-2018, i 24.000,00 euros aniran a càrrec de 
l’aplicació 500/3260/46200 del pressupost de la Diputació de Gi-
rona per a l’any 2017. Els 66.000 euros restants, aniran a càrrec de 
l’aplicació corresponent del pressupost respectiu. El saldo que pu-
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gui quedar disponible d’aquesta convocatòria, s’incorporarà auto-
màticament al curs escolar següent.

Aquesta convocatòria queda condicionada a la possibilitat d’incre-
mentar-la amb una quantia addicional, derivada de l’augment dels 
crèdits pressupostaris previstos inicialment per les aplicacions de-
tallades en el quadre anterior a conseqüència de la incorporació del 
saldo sobrant del curs escolar anterior. 

En el cas d’incorporar la quantia addicional, la resolució de la con-
cessió 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 de-
claració de disponibilitat de crèdit i a la tramitació del conseqüent 
expedient de modificació de crèdit.

La quantia addicional se concedirà seguint el mateix procediment 
descrit en el punt 14 de les bases específiques reguladores de sub-
vencions d’aquesta convocatòria.

La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades 
realitzades per les escoles és, com a màxim, del 70 % del cost, amb 
un límit de 2,25 €/alumne per a activitats de mitja jornada i de 3,15 
€/alumne per a activitats d’una jornada.

5. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes 
subvencions començarà l’endemà de la publicació de la convocatò-
ria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 17 de 
març de 2017.
Les subvencions s’hauran de justificar dins el termini, que finalitza 
el 31 de desembre de 2018.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model nor-
malitzat, que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.
ddgi.cat), a través de la PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: Amb sig-
natura electrònica, amb certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

6. Termini de resolució i notificació
La Junta de Govern de la Diputació ha d’adoptar la corresponent re-
solució en el termini màxim de sis mesos que computen a partir de 
la publicació de la convocatòria, sense perjudici que aquesta posposi 
els efectes a una data posterior. Un cop transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre 
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desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució ha de ser notificada a cada beneficiari de manera indi-
vidualitzada en el termini màxim de deu dies posteriors a la data 
en què hagi estat adoptada. 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 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.

7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con-
tra aquesta resolució escau interposar recurs contenciós administra-
tiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el ter-
mini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termi-
ni d’un mes a comptar des del dia següent a la notificació. 

8. Publicitat
La convocatòria es publicarà al tauler de la Diputació, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, i al web corporatiu.”

Girona, 25 de gener de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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