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Promoció econòmica - diplab

Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als 
membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG). Anualitat 2019 

la Junta de Govern de la diputació de Girona, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 13 de novembre de 2018, ha 
aprovat la convocatòria de subvencions, el text de la qual es transcriu íntegre a continuació: 

“convocatòria anticipada de subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades 
als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG). Anualitat 2019 

1. Objecte i finalitat

Subvencions en règim de concurrència no competitiva, per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial 
adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG), d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 de setembre de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BoPG) número 188, de data 28 de setembre de 2018.

2. dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

l’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2019 és de 36.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:

Pressupost Aplicació pressupostària descripció import (en €)

Anualitat [2019] 220/4300/48002 Ajuts a entitats no lucratives campanya Xarxa de Mer-
cats Promoció econòmica 12.000,00 euros

Anualitat [2019] 220/4300/46203 Ajuts a ajuntaments campanya Xarxa de Mercats Pro-
moció econòmica 24.000,00 euros.

Total € 36.000,00 euros

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució 
de l’atorgament.
la distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu i es podrà redistribuir entre les aplicacions pressupostàries anteriors en 
el mateix acte de concessió de les subvencions.

discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la concessió o no exhaurir el crèdit total previst.

3. Termini de presentació de sol·licituds

el termini de presentació de sol·licituds és del 2 de gener al 5 de febrer del 2019.(ambdós inclosos).

cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, disponible al web de la diputació www.
ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la documentació que preveuen les bases reguladores. les sol·licituds, degudament 
emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. cal 
utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

4. import de les subvencions

Se subvencionaran les actuacions amb un  màxim de 4.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta 
convocatòria. el percentatge màxim a atorgar serà del 75 % del pressupost elegible.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables

Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2018 i el 31 d’octubre de 2019.
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6. Termini de resolució i notificació

6.1 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. 

6.2 Termini de notificació

La resolució es notificarà 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 deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.

6.3 Termini de justificació
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre de 2019. 

7. règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de 
la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació.

8. Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 
17.3 b de la llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BoPG juntament amb l’extracte.

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques, l’estimació de les quals 
hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.”

Girona, 21 de novembre de 2018 

Josep Fermí Santamaria i Molero 
President accidental 
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