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diPUtAció de GirOnA 
Cooperació Cultural 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2018 

administració Pública: DIPuTaCIÓ PrOVInCIaL DE GIrOna 
Codi administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPuTaCIÓ PrOVInCIaL DE GIrOna 
Codi Òrgan: L02000017 
Id anunci: 25391 
Codi convocatòria: 385253 
Des convocatòria: convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2018 

Descripció de la convocatòria 
resolució de 30 de gener de 2018, de la Junta de Govern, per la qual es convoquen les subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la creació de públics per a la cultura. 

Beneficiaris 
Poden concórrer a aquesta convocatòria de subvencions els destinataris que es detallen, en funció de la modalitat a la qual 
es presentin: 

Línies 1.1, 2.1 i 3. ajuntaments o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines. 

Línies 1.2, 2.2 i 3. Persones físiques o jurídiques, públiques o privades. 

Objecte 
L’objecte d’aquesta convocatòria és el finançament d’accions de creació de públics per a la cultura en l’anualitat 2018, amb la 
garantia que puguin accedir a aquestes prestacions serveis i activitats que complementin o supleixin les prestacions atribuïdes 
a la competència local i que no siguin ja objecte d’unes bases i una convocatòria específiques de la mateixa Diputació de 
Girona.

Bases reguladores 
Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions per a la creació de públics per a la cultura (2017/593), 
aprovades pel Ple en data de 24 de gener de 2017 i publicades al BOP de Girona número 20, de 30 de gener de 2017.  

Quantia 
L’import destinat a aquesta convocatòria és inicialment de 300.00,00 €, que aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
següents: 

COnsIGnaCIÓ
PrEssuPOsTÀrIa  COnCEPTE  IMPOrT (€)
500/3340/46202  ajuts a ajuntaments cooperació cultural  90.000,00 € 
500/3340/47902  ajuts a indústries culturals  30.000,00 € 
500/3340/48000  ajuts de cooperació cultural a entitats culturals  180.000,00 € 
 IMPOrT TOTaL:  300.000,00 €

aquesta convocatòria queda condicionada a la possibilitat que sigui incrementada en 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. 

Termini de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona i, d’acord a 
l’article 6 de les bases reguladores, totes les sol·licituds han d’anar acompanyades de: 
- Projecte cultural, en què s’hi explicarà:
- les accions a dur a terme, seguint els criteris de valoració per cada una de les línies. 
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- la seva previsió de despeses, desglossada de forma detallada amb tots els conceptes. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat 
validat en la plataforma PsIs del Consorci d’administració Oberta de Catalunya. 
- ajuntaments: EaCaT 
-  Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a tramitar subvencions en línia o l’e-

TraM 

El termini de presentació de sol·licituds, per a l’obtenció d’aquestes subvencions, començarà l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 23 de març de 2018. 

Girona, 6 de febrer de 2018 

El president accidental de la Diputació de Girona  
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