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Núm. 3054
diPUtAció de GirOnA 
Comunicació Cultural 

Edicte d’aprovació de la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva de subvencions per al foment de pro-
duccions editorials any 2017

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió Ordinària del dia 4 d’abril de 2017, va aprovar la convocatòria 
pública en règim de concurrència competitiva per al foment de produccions editorials, el text de la qual es transcriu literalment.

“CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER AL FOMENT DE 
PRODUCCCIONS EDITORIALS ANY2017

1.Objecte:
Subvencions per a al foment de produccions editorials per a l’anualitat 2017, d’acord amb les bases específiques reguladores 
de subvencions per al foment de produccions editorials (expedient núm. 2017/418), aprovades pel Ple del dia 21 de febrer de 
2017 i publicades al BOP núm. 39, de 24 de febrer de 2017.

2.Destinataris: 
Els destinataris d’aquesta línia de subvencions són els editors (persones físiques i jurídiques) i les organitzacions no lucratives.

3. Sol·licituds
Les empreses editorials podran presentar un màxim de dues sol·licituds en la present convocatòria. El editors no dedicats 
professionalment a l’activitat editorial i les entitats sense ànim de lucre podran presentar un única sol·licitud de subvenció en 
aquesta convocatòria.

4.Crèdits pressupostaris:
L’import total inicialment destinat a aquesta convocatòria és de 85.000,00€. Les subvencions aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’any 2017 que es detalla a continuació:

COMUNICACIÓ CULTURAL
Línia d’ajuts Aplicació pressupostària Import €
Programa edició llibres d’interès local editors 503/3340/47901 60.000,00
Programa edició de llibres d’interès local ONL 503/3340/48000 25.000,00

Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addicional, derivada de l’augment del crèdit pressupostari 
previst inicialment a l’aplicació 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 quantitat addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió Avaluadora, es proposarà concedir entre els 
sol·licitants que no s’haguessin pogut atendre per manca de disponibilitat pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i segons 
la puntuació obtinguda per la Comissió Avaluadora.

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.

5.Termini i 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 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 15 de maig de 2017.

Forma de presentació de les sol·licituds:

PERSONES FÍSIQUES : Poden presentar la sol·licitud al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 
17004 Girona), o per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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ENTITATS, EMPRESES I D’ALTRES: E-TRAM (presentació telemàtica): Amb signatura electrònica amb certificat validat en la 
plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 2017 mitjançant la 
presentació del compte justificatiu, d’acord amb el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.
ddgi.cat, a l’apartat documentació).

6.Resolució i notificació:
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, òrgan que resoldrà definitivament, si escau, en 
diversos actes, l’atorgament de subvencions.

a) Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat, en el termini de 10 dies a comptar des de la data en què s’hagi resolt.

b) La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de sis mesos a comptar 
de la finalització del període de presentació de les sol·licituds.

7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant del 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 pot 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. 

8. Publicitat
La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació de Girona, 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, 7 d’abril de 2017 

Josep Fermí Santamaria i Molero 
President accidental 
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