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Núm. 4291
diPUtAció de GirOnA
Cooperació Cultural  

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per al finançament 
de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals 
multifuncionals de les comarques de Girona - anualitat 2018 

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Òrgan: L02000017 
Id Anunci: 30474 
Codi convocatòria: 398443 
Des convocatòria: AJUTS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICI-
PALS ESTRATÈGICS 

Descripció de la convocatòria 
Resolució de 3 de maig de 2018, de la Junta de Govern, per la qual 
es convoquen les subvencions per al finançament de la programació 
estable professional dels equipaments escènics i musicals multifun-
cionals de les comarques gironines – anualitat 2018

Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els ajunta-
ments titulars d’equipaments escènics i musicals locals multifunci-
onals de la demarcació de Girona. En cas de disposar de més d’un 
equipament escènic i musical local multifuncional en un mateix 
municipi, cada municipi només podrà sol·licitar per un únic equi-
pament.

Queden exclosos els equipaments escènics i musicals locals multi-
funcionals que tinguin una altra línia de subvencions específica de 
la Diputació de Girona.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol-
licitants han de complir els requisits i les condicions generals que 
estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.

Objecte
Subvencions per al finançament de la programació estable profes-
sional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les 
comarques gironines – anualitat 2018

Administració Local Diputació
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Administració Local Diputació

Bases reguladores
Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finan-
çament de la programació estable professional dels equipaments 
escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona, 
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de març de 2018, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 
60 de 26 de març de 2018.

Quantia
L’import inicial estimat destinat a la convocatòria és de 15.000,00 €, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46233 del pressu-
post de la Diputació de Girona de l’exercici 2018.

Termini de presentació de les sol·licituds 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model nor-
malitzat, disponible a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.
cat), acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les 
bases reguladores. 

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. 

Girona, 9 de maig de 2018 

Miquel Noguer Planas 
President accidental 


