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Núm. 2695
diPUtAció de GirOnA
Promoció Econòmica - Diplab

Anunci d’aprovació de la convocatòria del concurs per a l’obtenció de la 
marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària (2018-2019)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinà-
ria que ha tingut lloc el dia 20 de març de 2018, ha aprovat la convo-
catòria del concurs per a l’obtenció de la marca Girona-Excel·lent-
segell de Qualitat agroalimentària (2018-2019), el text de la qual es 
transcriu íntegrament a continuació: 

“CONVOCaTÒRIa DEL CONCuRs PER a L’OBTENCIÓ DE La 
maRCa GIRONa EXCEL·LENT - sEGELL DE QuaLITaT aGRO-
ALIMENTÀRIA (2018-2019)

1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment del con-
curs per a l’obtenció de la marca Girona Excel·lent - segell de Quali-
tat agroalimentària (2018-2019).

2. Terminis i presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i finalitzarà 20 dies hàbils després.

Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través de l’apli-
cació de subvencions de la Diputació de Girona «Tràmit de subvenci-
ons per a entitats, empresa i ciutadania», seguint els passos que hi figu-
ren. Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats 
per la Diputació de Girona que s’especifiquen a la Seu Electrònica. 

En cas que el dia d’acabament del termini de presentació coincideixi 
en dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 

Cada peticionari pot presentar una sol·licitud per a cada producte 
(mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació), 
que s’ha de presentar acompanyada de la fitxa tècnica i la imatge 
del producte. Posteriorment, es demanarà individualment a cada 
sol·licitant (a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat en el 
formulari de sol·licitud) les mostres específiques de cada producte.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documen-
tació addicional s’ha de dur a terme, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des 
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de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat 
la sol·licitud o no s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén 
que la persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud, amb la 
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 
42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

En aquest cas, s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

3. Resolució i notificació
La instrucció del procediment de concessió d’aquest segell correspon 
al servei de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona, 
sens perjudici de les delegacions que es considerin oportunes.

La comissió qualificadora o jurat elevarà la proposta de resolució al 
president de la Diputació, el qual dictarà la resolució corresponent, 
que serà notificada a tots els beneficiaris de manera individualitza-
da en el termini màxim de 10 dies a comptar de la data en què se 
signi la resolució.

El president ha d’adoptar la resolució corresponent de veredicte, que 
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Els produc-
tes seleccionats s’anunciaran i es presentaran en un acte públic, amb 
la presència dels mitjans de comunicació. La Diputació de Girona ga-
ranteix l’absoluta confidencialitat de les dades de les empreses que es 
presentin al concurs, i només farà públics els productes guanyadors.

4. Publicitat
D’acord amb el que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, ge-
neral de subvencions, la convocatòria es publicarà, juntament amb 
l’extracte d’aquesta, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
en el tauler electrònic de la Diputació de Girona.

5. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con-
tra aquesta resolució s’hi pot interposar un recurs contenciós admi-
nistratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el 
termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la notificació. 
alternativament, i de manera potestativa, s’hi pot interposar un re-
curs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en 
el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la notificació.”

Girona, 22 de març de 2018

Josep Fermí santamaria i molero 
President accidental 
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