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Anunci d’aprovació de la convocatòria del concurs per a la concessió de subvencions al programa de suport als projectes de promoció agro-
alimentària Girona Excel·lent Col·lectius, any 2018 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 20 de març de 2018, ha aprovat 
la convocatòria per a la concessió de subvencions al programa de suport als projectes de promoció agroalimentària Girona 
Excel·lent Col·lectius, any 2018, el text de la qual es transcriu íntegrament a continuació: 

“CONVOCaTÒRIa PER a La CONCEssIÓ DE suBVENCIONs aL PROGRama DE suPORT aLs PROJECTEs DE 
PROMOCIÓ AGROALIMENTÀRIA GIRONA EXCEL·LENT COL·LECTIUS, ANY 2018

1. Objecte i finalitat
subvencions en règim de concurrència competitiva a les entitats adherides a Girona Excel·lent–Col·lectius i als ens locals de 
la demarcació de Girona que gestionin projectes i/o espais públics vinculats a la promoció agroalimentària destinades al 
finançament de projectes agroalimentaris de les temàtiques següents:

a) Campanyes de promoció i sensibilització
b) Concursos sectorials
c) Estudis de millora o innovació de producte agroalimentari 
d) Formacions
e) Tallers i jornades de tast
f) Jornades de networking i de reconeixement empresarial.
D’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 20 de juny de 2017 i 
publicades al BOP núm. 122, de 27 de juny de 2017.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 62.000,00 euros. El crèdit pressupostari per a cadascuna de les resolucions va 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

aplicació pressupostària

Pressupost aplicació pressupostària Descripció Import (en €)
anualitat 2018 220/4300/48011 ajuts a entitats no lucratives-Campanya Girona Excel·lent 22.000,00 
anualitat 2018 220/4300/46207 ajuts a ajuntaments-Campanya Girona Excel·lent 20.000,00 
anualitat 2018 220/4300/46504 ajuts a consells comarcals-Campanya Girona Excel·lent 20.000,00
Total € 62.000,00

 

Els crèdits consignats a les aplicacions pressupostàries tenen caràcter estimatiu i en cap cas són limitatius. La lliure 
concurrència de la convocatòria garanteix la vinculació entre els crèdits pressupostaris, que es podran redistribuir en funció 
de la naturalesa jurídica dels beneficiaris, sempre que no s’ultrapassi la dotació total de la convocatòria. Aquesta redistribució 
s’aprovarà en el mateix acord de concessió.
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució 
de l’atorgament.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i finalitzarà 20 dies hàbils després.

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), i han de complementar-se amb la documentació que preveu l’article 8 de les bases reguladores.
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Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través de l’aplicació de subvencions de la Diputació de Girona «Tràmit 
de subvencions per a entitats, empresa i ciutadania», seguint els passos que hi figuren. Es podran utilitzar els sistemes de 
signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona que s’especifiquen a la Seu Electrònica. 

4. Import de les subvencions
Es subvencionaran les actuacions amb millor puntuació, amb un màxim de 4.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir les partides 
pressupostàries assignades a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà un 75% del pressupost elegible.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables:
Es podran imputar a aquesta subvenció les despeses realitzades entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2018. 

6. Termini per justificar les subvencions
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre de 
2018.

7. Termini de resolució i notificació
7.1 Termini de resolució
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la, és de sis mesos a comptar des de la data d’acabament 
del termini de presentació de les sol·licituds.
En cas que hagi transcorregut el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució als interessats, la sol·licitud de concessió 
de la subvenció es considera desestimada per silenci administratiu.

7.2 Termini de notificació
La resolució es notifica de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels 
quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.
La subvenció s’entén acceptada si en un termini màxim de 10 dies naturals després de la notificació de la subvenció el 
beneficiari no n’ha fet renúncia expressa.

8. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució és procedent interposar un recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent de la notificació. Alternativament, i de manera potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant del 
president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació. 

9. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà a l’e-Tauler de la Diputació i al lloc web de la Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb 
el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona.”

Girona, 22 de març de 2018 

Josep Fermí santamaria i molero 
President accidental  
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