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Edicte d’aprovació de la convocatòria de les subvencions als ajuntaments i 
entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització 
d’esdeveniments de caràcter firal 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar, en data 24 
de gener de 2017, la convocatòria en règim de concurrència competi-
tiva de l’any 2017, per a l’atorgament de subvencions a ajuntaments 
i entitats per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, les 
bases de la qual varen ser aprovades pel Ple de la Diputació de Gi-
rona de data 19 de gener de 2016 i publicades en el BOP núm. 27 de 
data 10 de febrer de 2016, el text de la qual es transcriu tot seguit: 

“CONVOCATÒRIA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPE-
TITIVA DE L’ANY 2017, PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCI-
ONS A AJUNTAMENTS I ENTITATS PER A L’ORGANITZACIÓ 
D’ESDEVENIMENTS DE CARÀCTER FIRAL

a) Objecte de la convocatòria

Subvencions als ajuntaments i entitats de dret privat que acreditin 
que són entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona per 
al finançament de despeses derivades de l’organització d’esdeveni-
ments de caràcter firal (any 2017).

b) Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s’hi 
destina

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de dos-
cents setanta-cinc mil euros. (275.000,00 €). Els ajuts econòmics ani-
ran a càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost de la 
Diputació de Girona del 2017 que es detallen a continuació:

205 4311 46200 Foment municipal 245.000,00 €
205 4311 48000 Ajuts a entitats no lucratives 30.000,00 €

TOTAL 275.000,00 €

c) Termini de presentació de sol·licituds

Començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al 
BOP de Girona i acabarà el 30 d’abril de 2017. Les sol·licituds s’hau-
ran de fer presentant el model establert per la Diputació. 
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d) Períodes, termini de resolució i notificació

La Vicepresidència primera de la Diputació de Girona resoldrà les 
sol·licituds presentades a la present convocatòria.

La Vicepresidència primera de la Diputació haurà d’emetre la cor-
responent resolució en el termini màxim de dos mesos a comptar 
de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hi hagi adoptat la resolu-
ció, els sol·licitants podran entendre desestimada la petició per si-
lenci 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 de la data d’adopció de la resolució.

En cas que un ajuntament presenti més d’una sol·licitud, l’atorga-
ment de les subvencions es pot fer mitjançant una única resolució.

e) Règim de recursos

L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administra-
tiva, i s’hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos 
mesos a comptar del dia següent al de la notificació. Alternativa-
ment i de manera potestativa, es podrà interposar recurs de reposi-
ció davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes a comptar del dia següent al de la notificació.

f) Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputa-
ció, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web de la Dipu-
tació.”

Girona, 26 de gener de 2017

Pere Vila i Fulcarà
President
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