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Núm. 1628
diPUtAció de GirOnA 
Cooperació Cultural 

Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2017

la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 21 de febrer de 2017, ha aprovat la convocatòria de subvencions 
per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2017, el text de la qual es transcriu a continuació:

“CoNVoCaTÒRIa De SuBVeNCIoNS PeR a la CReaCIÓ De PÚBlICS PeR a la CulTuRa, aNualITaT 2017

a) objecte de la convocatòria:

Subvencions per a la creació de públics per a la Cultura en l’anualitat 2017, segons les bases específiques reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la creació de públics per a la Cultura (2017/594), aprovades pel Ple en data de 24 de gener de 
2017, publicades al BoP de Girona número 22, de 30 de gener de 2017.

b) Crèdits pressupostaris:

l’import destinat a aquesta convocatòria és inicialment de 200.00,00 €, que aniran a càrrec de les següents aplicacions 
pressupostàries: 

CoNSIGNaCIÓ PReSSuPoSTÀRIa CoNCePTe ImPoRT mÀXIm  
PReVIST (€)

500/3340/46202 ajuts a ajuntaments Cooperació Cultural 70.000,00 € 
500/3340/47902 ajuts a Indústries Culturals 10.000,00 €
500/3340/48000 ajuts de Cooperació Cultural entitats culturals 120.000,00 €

ImPoRT ToTal: 200.000,00 €

aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addicional, derivada de l’augment dels crèdits pressupostaris 
previstos inicialment per les aplicacions detallades en el quadre anterior mitjançant una modificació de crèdit. 
 
l’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit amb caràcter 
previ a la resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

Si la quantia addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió qualificadora, es proposarà concedir entre 
els sol·licitants que no s’haguessin pogut atendre per manca pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i segona la puntuació 
obtinguda per la Comissió qualificadora.
 
Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’exposició pública de les bases específiques reguladores, queda 
condicionada a la seva aprovació definitiva.
 
en cas necessari, en l’acord de la resolució es podran redistribuir aquestes dotacions en funció de les sol·licituds rebudes, amb 
la modificació pressupostària prèvia, si escau.
 
en cas de no esgotar les dotacions previstes, aquestes retornaran a les consignacions pressupostàries inicialment previstes en 
els pressupostos generals de la Diputació de Girona. 

c) Presentació de sol·licituds i termini:

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 31 de març de 2017. 

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), a través de les modalitats següents:
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PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: Amb signatura electrònica, amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’administració oberta de Catalunya.
- ajuntaments: eaCaT
- entitats, empreses i altres : e-TRam

PReSeNTaCIÓ CoNVeNCIoNal (només per a persones físiques): Cal presentar la sol·licitud al Registre General de la 
Diputació de Girona (pujada de Sant martí, 4 - 17004 Girona). També es pot presentar per qualsevol dels mitjans que preveu 
l’article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31 d’octubre 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). 

d) Termini de resolució i notificació:

la Junta de Govern haurà d’emetre la resolució d’atorgament de les subvencions en el termini màxim de tres mesos a comptar 
de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. 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 de manera individualitzada a tots els sol·licitants admesos en el termini de deu dies a 
comptar des de la data en què s’hagi resolt. 

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 
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:

La convocatòria es publicarà al tauler de la Diputació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i al web corporatiu. 
Igualment, en el cas que s’aprovi una quantia addicional, l’òrgan concedent haurà de publicar la declaració de crèdits 
disponibles i la distribució definitiva en els mateixos mitjans que la convocatòria inicial.”

Girona, 21 de febrer de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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