
Pàg. 13Núm. 10 – 15 de gener de 2019

B
O

P
-2

01
9_

0_
10

_2
19

Núm. 219
diPUtAció de GirOnA 
Cooperació Cultural 

Edicte d’aprovació de la convocatòria de concurrència competitiva de sub-
vencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques 
gironines, anualitat 2019 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 8 de 
gener de 2019, ha aprovat la convocatòria de concurrència compe-
titiva de subvencions per al foment de projectes culturals als mu-
seus de les comarques gironines, anualitat 2019, el text de la qual es 
transcriu a continuació:

“Convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subven-
cions per al foment de projectes culturals als museus de les comar-
ques gironines, anualitat 2019.

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a persones 
físiques o jurídiques, públiques o privades que siguin titulars de 
museus en algun dels municipis de les comarques gironines, els 
quals estiguin registrats al catàleg oficial (art. 5 de la Llei 17/1990, 
de 2 de novembre, de museus), amb un pressupost anual de fins a 
5.000.000,00 € i que estiguin formalment adherits a la Xarxa mitjan-
çant declaració unilateral del museu del conveni marc, d’acord amb 
les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació 
en la sessió de 23 de gener de 2018, publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona (BOPG) núm. 21 de 30 de gener de 2018.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import inicial estimat destinat a la convocatòria és de 270.000,00 
€. Les aplicacions pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els im-
ports i la distribució d’anualitats són els següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import €
2019 500/3330/46200 135.000,00 €
2019 500/3330/48100 135.000,00 €

Total 270.000,00 €

Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia ad-
dicional de com a màxim 270.000,00 €, derivada de l’augment dels 
crèdits pressupostaris previstos inicialment per les aplicacions de-
tallades en el quadre anterior a conseqüència de la incorporació de 
la subvenció directa de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
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(OSIC) a la Diputació de Girona.

En el cas d’incorporar la quantia addicional, la resolució de la con-
cessió de subvencions d’aquesta, en cap cas pot alterar la resolució 
inicial de la present convocatòria.

L’efectivitat de la quantia addicional quedarà condicionada a la de-
claració de disponibilitat de crèdit i a la tramitació del conseqüent 
expedient de modificació de crèdit.
 
En cas necessari, en l’acord de la resolució es podran redistribuir 
aquestes dotacions en funció de les sol·licituds rebudes, amb la mo-
dificació pressupostària prèvia, si escau.
 
En cas de no esgotar les dotacions previstes, aquestes retornaran a 
les consignacions pressupostàries inicialment previstes en els pres-
supostos generals de la Diputació de Girona. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és del dia 15 de gener al 
15 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 5 de les bases reguladores.

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 Diputa-

ció 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 15 de novembre de 2019 mitjançant la presenta-
ció 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 comp-
te els criteris de valoració detallats a l’art. 6 de les bases específiques.
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Àmbit temporal de les accions subvencionables

Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a 
partir de l’1 de novembre del 2018 i fins a 31 d’octubre de 2019.

4. Termini de resolució i notificació 
4.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les ba-
ses. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat 
una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les se-
ves sol·licituds per silenci administratiu.
4.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els be-
neficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’oc-
tubre, 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. Con-
tra aquesta resolució escau interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la notificació. Al-
ternativament, 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 Diputa-
ció 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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