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diPUtAció de GirOnA 
Cooperació Cultural 

Edicte d’aprovació de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, 
anualitat 2019

El president de la Diputació de Girona, en data 10 de gener de 2019, ha aprovat el decret de la convocatòria, en règim de 
concurrència competitiva, de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2019, el text del qual es 
transcriu a continuació: 

“Convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 
2019.

1. Objecte i finalitat

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments o ens que en depenen, entitats municipals 
descentralitzades de les comarques gironines, persones físiques o jurídiques, destinades al finançament de accions de creació 
de públics per a la cultura, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 
27 de novembre de 2018, i publicades al BOPG 239, de 14 de desembre de 2018.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import estimat destinat a la convocatòria és de 300.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els 
imports i la distribució d’anualitats són els següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import €
2019 500/3340/46202 – Ajuts a Ajuntaments Cooperació Cultural 90.000,00 €
2019 500/3340/47002 – Ajuts a indústries culturals 30.000,00 €
2019 500/3340/48100 – Ajuts de cooperació cultural entitats culturals 170.000,00 €
2019 500/3340/48138 – Altres ajuts a entitats no lucratives Cooperació Cultural 5.000,00 €
2019 500/3340/46700 – Ajuts a Consorcis Cooperació Cultural 5.000,00 €

Total 300.000,00 €

Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addicional de com a màxim 200.000 €, derivada de l’augment 
dels crèdits pressupostaris previstos inicialment per les aplicacions detallades en el quadre anterior mitjançant una modificació 
de crèdit. 

L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit amb caràcter 
previ a la resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

Si la quantia addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió qualificadora, es proposarà concedir entre 
els sol·licitants que no s’haguessin pogut atendre per manca pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i segona la puntuació 
obtinguda per la Comissió qualificadora.

En cas necessari, en l’acord de la resolució es podran redistribuir aquestes dotacions en funció de les sol·licituds rebudes, amb 
la modificació pressupostària prèvia, si escau.

3. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és del dia 15 de gener al 22 de febrer. Les sol·licituds s’han de formular mitjançant 
el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona i d’acord a l’article 6 de les bases reguladores totes les 
sol·licituds han d’anar acompanyades de:
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- Projecte cultural, en què s’hi explicarà:
 - les accions a dur a terme, seguint els criteris de valoració per cada una de les línies.
 - la seva previsió de despeses, desglossada de forma detallada amb tots els conceptes. 

Qualsevol dada que no estigui inclosa explícitament en el projecte no es tindrà en compte en el moment de valorar la sol·licitud.

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat 
validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

- Ajuntaments: EACAT 
· Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a tramitar subvencions en línia o l’e·
TRAM

Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31 d’octubre de 2019 mitjançant la 
presentació del compte justificatiu i la memòria justificativa d’acord amb els models normalitzats que estaran a l’abast al web 
de la Diputació de Girona.

Criteris de valoració 

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de valoració detallats a l’annex de les bases 
específiques.

Àmbit temporal de les accions subvencionables

Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 d’octubre del 2018 i fins a 30 de setembre de 2019.

4. Termini de resolució i notificació 

4.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi 
adoptat 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 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 s’hagi desestimat. 

5. Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de 
la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació. 

6. Publicitat

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

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, 11 de gener de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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