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Núm. 3942
diPUtAció de GirOnA 
Cooperació Cultural 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions a les entitats i 
associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gi-
ronines, en el marc del programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions», 
de la Diputació de Girona - curs 2019-2020 

administració Pública: DIPuTaCIÓ PROVINCIaL DE GIRONa 
Codi administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPuTaCIÓ PROVINCIaL DE GIRONa 
Codi Òrgan: L02000017 
Id anunci: 47186 
Codi convocatòria: 455277 
Ref convocatòria: 490609/13
Des convocatòria: Convocatòria de subvencions a les entitats i asso-
ciacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques 
gironines, en el marc del programa educatiu «Identitat, arrels i tra-
dicions», de la Diputació de Girona - curs 2019-2020 

Descripció de la convocatòria

Resolució de 7 de maig de 2019, de la Junta de Govern, per la qual 
es convoquen les subvencions a les entitats i associacions de cultu-
ral popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el 
marc del programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la 
Diputació de Girona - curs 2019-2020.
 
Beneficiaris

Entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana ubi-
cades a les comarques gironines. Cada entitat o associació de cultura 
popular i tradicional catalana ha de tenir propostes pedagògiques 
individualitzades per a un o més nivells educatius.
 
Objecte

subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i tradici-
onal catalana de les comarques gironines, en el marc del programa 
educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona 
- curs 2019-2020
 
Bases reguladores 

Bases reguladores de subvencions a entitats i associacions de cul-
tura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en 
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el marc del programa educatiu “Identitat, arrels i tradicions”, de la 
Diputació de Girona, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona 
el 16 d’abril de i publicades de forma inicial al BOPG núm. 84, de 2 
de maig de 2019.
 
Quantia 

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 83.400,00 
€, per al curs 2019-2020; amb càrrec de 5.000,00 euros a l’aplicació 
pressupostària 500/3260/46200, de 25.000,00 euros a l’aplicació pres-
supostària 500/3260/48109 i de 5.000,00 euros a l’aplicació pressupos-
tària 500/3340/47002 del pressupost de la Diputació  de 2019; i amb 
càrrec de 4.200,00 euros a l’aplicació pressupostària 500/3260/46200, 
40.000,00 euros a l’aplicació pressupostària 500/3260/48109 i de 
4.200,00 euros a l’aplicació pressupostària 500/3340/47002 del pres-
supost de la Diputació de l’exercici 2020.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de sub-
venció o d’atorgar un major import en les subvencions, aquest crè-
dit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 
50.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries.
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corres-
ponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolu-
ció de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
 
Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a par-
tir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al 
BOPG.
 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat dispo-
nible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la documen-
tació que preveu l’article 7 de les bases reguladores.
 
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 Catalu-
nya, s’ha de fer per mitjà de la plataforma específica de la Diputació 
de Girona per a tramitar subvencions en línia. 

Girona, 10 de maig de 2019

Miquel Noguer i Planas 
President 
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