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diPUtAció de GirOnA 
Unitat de Gestió de la Informació 

Edicte d’aprovació de la convocatòria de les subvencions a ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals, entitats municipals 
descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar, en data 19 de febrer de 2019, la convocatòria en règim de concurrència 
competitiva de l’any 2019, per a l’atorgament de subvencions a ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals, 
entitats municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona,  per a l’organització 
d’esdeveniments de caràcter firal, les bases de la qual varen ser aprovades pel Ple de la Diputació de Girona de data 22 de 
gener de 2019 i publicades en el BOP núm. 21 de data 30 de gener de 2019,  el text de la qual es transcriu tot seguit:

CONVOCATÒRIA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A 
AJUNTAMENTS, ENS DEPENDENTS D’ENTITATS PÚBLIQUES LOCALS, ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALIT-
ZADES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA, PER A L’ORGANITZACIÓ 
D’ESDEVENIMENTS DE CARÀCTER FIRAL, ANY 2019

1. Objecte i finalitat

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals, entitats 
municipals descentralitzades i entitats de dret privat que acreditin que són entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona, destinades al finançament de l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, anualitat 2019, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en sessió de 22 de gener de 2019 i publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona (BOPG) núm. 21, de 30 de gener de 2019.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat a la convocatòria és de dos-cents noranta-cinc mil euros. (295.000,00 €), amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents:

Aplicació pressupostària Descripció Import
114/4311/46200 Ajuts per organització esdeveniments de caràcter firal 265.000,00 €
114/4311/48100 Ajuts a ONL organització esdeveniments de caràcter firal 30.000,00 €

TOTAL 295.000,00 €

3. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvenció es podran presentar mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat) a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i fins al dia 30 d’abril de 2019.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a l’apartat 8è de les bases, mitjançant el formulari disponible 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar electrònicament mitjançant signatura 
electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el centre gestor de la Unitat de Gestió de la 
Informació de la Diputació de Girona podrà requerir que el sol·licitant, en el termini de deu dies, ampliï o esmeni la informació 
aportada en la sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació reclamada, d’acord 
amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia, que s’ha de dictar en els termes 
previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

4. Import de les subvencions

La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es farà de les sol·licituds. Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord 
amb els criteris establerts al punt setè de les bases específiques reguladores i, atesa la qualificació aconseguida i la dotació 
pressupostària establerta en aquesta convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar. 
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L’import de les subvencions podrà finançar fins a un màxim del 50 % del cost de l’actuació subvencionada.

L’import màxim de cada subvenció individualitzada i per ens beneficiari serà de 12.000,00 €.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables

Se subvencionaran els esdeveniments de caràcter firal que es duguin a terme des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre 
de 2019.

6. Termini per a justificar les subvencions

El termini per a justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de 2019.

Per a les activitats que es desenvolupin en data posterior al termini de finalització de la justificació, es podrà sol·licitar 
pròrroga.

7. Termini de resolució i notificació

El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la és de quatre mesos a comptar de l’acabament del 
període de presentació de les sol·licituds, com es determina al punt desè de les bases reguladores. 

Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, 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 de la data en què s’adopti l’acord.

En cas que un ajuntament, ens o entitat presenti més d’una sol·licitud, la notificació de l’atorgament de les subvencions es pot 
fer mitjançant una única resolució.

8. Règim de recursos

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

9. Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web de la Diputació de Girona 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.”

Autoritzar la despesa de 265.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 114/4311/46200 i de 30.000 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 114/4311/48100 de l’any 2019.

Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació mitjançant la inserció 
dels corresponents anuncis al Tauler electrònic de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web de la 
Diputació de Girona.

Facultar àmpliament el president de la Diputació de Girona perquè executi aquest acord, perquè disposi publicar la 
convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que 
es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir.

Girona, 27 de febrer de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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