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Núm. 2745
diPUtAció de GirOnA 
Cooperació Cultural 

Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions per a la redacció de programes de ciutat, programes funcionals i projectes de cons-
trucció (bàsic i executiu) per a biblioteques del sistema de lectura pública 

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 21 de març de 2017, ha aprovat la convocatòria de subvencions per a la 
redacció de programes de ciutat, programes funcionals i projectes de construcció (bàsic i executiu), per a les biblioteques del 
sistema de lectura pública 2017, el text de la qual es transcriu a continuació:

“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PROGRAMES DE CIUTAT, PROGRAMES FUNCIONALS 
I PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ (BÀSIC I EXECUTIU) PER A BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA. 
ANUALITAT 2017

a) Objecte de la convocatòria:
Subvencions per a la redacció de programes de ciutat, programes funcionals i projectes (bàsic i executiu)  per a biblioteques 
del Sistema de lectura pública en l’anualitat 2017, segons les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions 
per a redacció de programes de ciutat, programes funcionals i projectes per a biblioteques del sistema de lectura pública 
(2017/1513), que s’aprovaran en el proper Ple de la Diputació de Girona, es publicaran al Butlletí de la Província de Girona.

b) Crèdits pressupostaris:
L’import destinat a aquesta convocatòria és de 250.00,00 €, que aniran a càrrec de la següent aplicació pressupostària: 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT (€)
501/3321/76201 Foment per a Inversió Pla de Biblioteques 249.000,00 € 
501/3321/46203 Plans de ciutat, programes funcionals i altres estudis 1.000,00 €

IMPORT TOTAL: 250.000,00 €

Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addicional, derivada de l’augment dels crèdits pressupostaris 
previstos inicialment a l’aplicació pressupostària detallada 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 segons la puntuació 
obtinguda per la Comissió qualificadora.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques, l’estimació de les quals 
hagi de comportar un canvi substancial en les seves determinacions.
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 21 d’abril de 2017. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible a la web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), i han de complementar-se amb la documentació que recull l’article 7 de les Bases reguladores.
La presentació és realitzarà mitjançant l’EACAT. La sol·licitud s’haurà de signar electrònicament mitjançant signatura 
electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.

Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 30 de novembre de 2017 mitjançant la 
presentació de la documentació que estableix l’article 11 de les bases reguladores d’aquestes subvencions.

d) Termini de resolució i notificació:
El termini màxim per resoldre la convocatòria és 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. 
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e)Termini de notificació:
La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la llei 39/2015 
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels 
quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.

f) 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.

g) Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la Diputació, i l’extracte d’aquesta, 
d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona”.

Girona, 30 de març de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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