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Extracte en la BDNS de la convocatòria per seleccionar dos projectes ex-
positius pel programa “Exposicions Viatgeres” per al període 2018-2019 

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Òrgan: L02000017 
Id Anunci: 25433 
Codi convocatòria: 385374 
Des convocatòria: bases per seleccionar dos projectes expositius per 
al programa “Exposicions Viatgeres” període 2018/2019 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b i 20.8 a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es pu-
blica l?extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot 
consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris 
Els destinataris de la convocatòria són pintors, dibuixants i escultors 
nascuts o amb domicili a les comarques gironines, la qual cosa s?ha 
d?acreditar al currículum mitjançant la documentació corresponent. 

Segon. Finalitat
Seleccionar dos projectes expositius per al cicle d’exposicions itine-
rants «Exposicions Viatgeres», per al període 2018-2019.

Tercer. Bases reguladores 
Edicte de les bases per seleccionar dos projectes expositius per al 
programa «Exposicions Viatgeres», per al període 2018-2019, apro-
vades per la Junta de Govern el 30 de gener de 2018.

Quart. Import 
Cada un dels dos seleccionats serà premiat amb 1.500 euros bruts, 
que es faran efectius un cop s’hagi signat el corresponent contracte 
de préstec d’ús d’obra artística. Aquests premis estan subjectes a la 
corresponent retenció.

Cinquè. Termini de presentació de les sol·licituds 
L’entrega de les sol·licituds es durà a terme de l’1 al 29 de març de 2018.
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Sisè. Altres dades 
Cada sol·licitant o cada grup de sol·licitants ha de fer arribar el full 
de sol·licitud d’instància genèrica al Registre d’Entrada de la Di-
putació de Girona juntament amb un escrit de presentació dirigit 
a l’Oficina de Difusió (en què s’indiqui el nom de la convocatòria 
per a la qual es presenta, el nom de l’artista o dels artistes, l’adreça, 
població i telèfon, i el nom del projecte expositiu) i la documentació 
següent, aplegada dins d’un sobre: 

- Fotocòpia del DNI de la persona o de les persones que presenten la 
sol·licitud i un document que acrediti el seu domicili durant més 
de cinc anys a les comarques gironines (certificat d’empadrona-
ment o similar). 

- Currículum de l’autor o autors del projecte, en què constin els es-
tudis, les actuacions i les exposicions realitzades. 

- Fins a un màxim de cinc fotografies de treballs que hagin estat 
realitzats en el darrer any. 

- Pla de treball o memòria detallada del projecte. 

Les sol·licituds també és podran presentar telemàticament a la pla-
taforma específica de la Diputació per tramitar subvencions en línia.

Girona, 7 de febrer de 2018 

Josep Fermí Santamaria Molero 
President accidental 
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