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Núm. 1229
diPUtAció de GirOnA 
Cooperació Cultural 

Edicte d’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques 
gironines per a la realització del cicle de concerts de música de cobla - anua-
litat 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 6 
de febrer de 2018, ha aprovat la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms lo-
cals de les comarques gironines per a la realització del cicle de con-
certs de música de cobla, el text de la qual es transcriu a continuació:

“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L’ATORGAMENT 
DE SUBVENCIONS ADREÇADES ALS AJUNTAMENTS O OR-
GANISMES AUTÒNOMS LOCALS DE LES COMARQUES GIRO-
NINES PER A LA REALITZACIÓ DEL CICLE DE CONCERTS DE 
MÚSICA DE COBLA – ANUALITAT 2018

1. Objecte i finalitat

Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajunta-
ments de les comarques gironines o organismes autònoms locals, 
dins la línia de subvencions per a la realització de concerts de músi-
ca de cobla, d’acord amb les bases específiques reguladores aprova-
des pel Ple de la Diputació en la sessió de 15 de desembre de 2015, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 
7, de 13 de gener de 2016.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import estimat destinat a la convocatòria és de VINT-I-QUATRE 
MIL CINC-CENTS EUROS, (24.500,00 €). Les aplicacions pressu-
postàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anua-
litats són els següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import €
2018 500/3340/46202 24.500,00 €

Total 24.500,00 €

3. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir 
de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPG. Les sol-
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licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponi-
ble al web de la Diputació de Girona.

La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrò-
nicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha de fer per mit-
jà de l’EACAT.

Import de les subvencions

Les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre d’entrada al Registre 
de l’EACAT, fins a exhaurir les disponibilitats pressupostàries de la 
convocatòria.

Les peticions que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera i 
es determinarà l’ordre de la llista en funció del registre d’entrada de 
la Diputació de Girona.

En cas que es produeixin renúncies entre els beneficiaris, aquests es 
substituiran pels ajuntaments peticionaris que hagin quedat en llis-
ta d’espera i sempre respectant l’ordre establert en la resolució cor-
responent. La substitució es formalitzarà mitjançant una resolució 
del vicepresident de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar. 

Els beneficiaris de la primera resolució de la convocatòria correspo-
nent, que renunciïn a realitzar el concert, quedaran exclosos auto-
màticament en la següent convocatòria de cicle de concerts de mú-
sica de cobla.

La cobla que portarà a terme els concerts és la Cobla La Principal de 
la Bisbal. El concert s’anomena “Per Sant Narcís, cada mosca en val 
per sis”.

El preu del caixet és de 3.500,00 €. La Diputació finançarà a cada 
ajuntament o organisme autònom local el 50% del caixet (1.750,00 
€).

Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran les actuacions dutes a terme entre el 15 de febrer 
i el 10 de desembre de 2018.

Termini per justificar les subvencions
El termini per a justificar les subvencions finalitzarà el 14 de desem-
bre de 2018.
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4. Termini de resolució i notificació 

4.1. Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen 
les bases. Una vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una 
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves 
sol·licituds per silenci administratiu.
4.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els be-
neficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’oc-
tubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi 
desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la 
data d’adopció de l’acord. 

5. Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con-
tra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació. Al-
ternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació. 

6. Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web 
de la Diputació, i el seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 
17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al 
BOPG”.

Girona, 7 de febrer de 2018 

Josep Fermí Santamaria 
President accidental 
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