CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2018 PER SUBVENCIONAR UN PROJECTE DE
FOMENT DE LES INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES, EN L’ÀMBIT DEL
BARRI DE SANT NARCÍS

1.Beneficiaris:
Entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes, i inscrites en el registre municipal
d’entitats, i que no hagin rebut o tinguin previst rebre subvencions municipals
convocades per l’Àrea de Cultura per altres activitats o projectes dins l’any en curs de
la convocatòria.
L’àmbit d’actuació de les entitats sol·licitants i de l’activitat presentada serà el terme
municipal de la ciutat de Girona, i concretament en el barri de Sant Narcís.
2. Objecte de la convocatòria
Atorgar una subvenció per un projecte de foment de les indústries culturals i creatives,
en l’àmbit de Sant Narcís.
3. Bases reguladores:
Aquesta convocatòria es regula per les bases específiques reguladores aprovades per
la Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2018, i publicades en el BOP núm. 45 de
5 de març de 2018.
4. Import
L’import màxim per a la subvenció pel projecte a desenvolupar en tres anys serà de
190.000 €, corresponents a les anualitats 2018, 2019 i 2020. La distribució per
anualitats de l’import de la subvenció és el següent:
2018

70.000€

2019

63.000€

2020

57.000€

Per l’any 2018 serà com a màxim de 70.000 €, podent representar com a màxim el
90% del pressupost del projecte presentat. Aquest percentatge serà d’un 80% per l’any
2019, i d’un 75% pel 2020.
Per l’any 2018 l’import de la subvenció és de 70.000 € que es financen amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2018 505 33452 48000 Foment iniciatives culturals i
creatives – Barri Sant Narcís.
L’import de la subvenció sol·licitada serà com a màxim del 90% del pressupost del
projecte presentat, i en cap cas superior a la quantitat de 70.000€.

Els imports corresponents a les anualitats 2019 i 2020, resten condicionades a
l’aprovació de la corresponent consignació pressupostària.
5. Termini de presentació de sol·licituds:
El termini per a la presentació de sol·licituds per la subvenció d’un projecte de suport a
les indústries culturals i creatives, en el barri de Sant Narcís serà de 10 dies hàbils a
comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP.
6.Procediment de concessió
La subvenció serà concedida mitjançant procediment de concurrència competitiva i
d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no
discriminació, d’acord amb el que estableixen aquesta convocatòria i les bases que les
regulen.
El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria pública
aprovada per l’òrgan competent.
7. Criteris de valoració
Els criteris de valoració s’estableixen a les bases específiques.
8. Composició de la comissió de valoració
L’òrgan col·legiat competent per a la valoració de les sol·licituds i l’informe - proposta
de concessió de subvenció per a un projecte d’indústries culturals i creatives, en el
barri de Sant Narcís estarà format per les següents persones:
- Narcís Casassa Font
- Carme Sais i Gruart
- Jordi Armengol Roura
9. Forma de presentació i documentació
La forma de presentació i documentació a presentar s’estableix a les bases
específiques.
10. Termini de resolució i notificació
10.1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a
comptar des de la data de publicació de la convocatòria.
10.2. El venciment del termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les
persones interessades per entendre desestimada, per silenci administratiu, la seva
sol·licitud.
10.3. La resolució provisional es publicarà en el tauler d’anuncis municipal i en el web
de la convocatòria. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i tindrà els
mateixos efectes.

10.4. El termini per presentar al·legacions a la resolució serà de 10 dies hàbils a partir
de fer-se pública la resolució. Un cop resoltes les al·legacions, es dictarà la resolució
definitiva.
10.5. La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa i es publicarà igualment en
el tauler d’anuncis municipals i en el web de la convocatòria, assortint els mateixos
efectes que la notificació individual.
Contra aquesta resolució es podrà presentar 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 seva publicació, o bé recurs de reposició potestatiu davant
d’aquest Ajuntament en el termini d’un mes, sens perjudici que, si es considera
convenient, s’interposin altres recursos que es creguin més oportuns.
11. Justificació dels ajuts concedits
La justificació es realitzarà d’acord amb el que estableixen les bases específiques.
12. Mitjà de notificació o publicació
12.1. Aquesta convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions,
i per conducte seu, se’n publicarà un extracte al BOP. Així mateix, serà publicada al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.
12.2. La resolució d’atorgament es farà pública, igualment, a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Girona, a través del
web municipal i al Portal de Transparència.
12.3. Als efectes de l’establert a l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, de Procediment
Administratiu Comú, es designa com a mitjà de publicació a efectes de notificació de
tots els participants en el procediment el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
13. Règim jurídic
En tot allò no previst a les bases i en aquesta convocatòria, serà d’aplicació l’establert
a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes
autònoms i ens que en depenen, publicada per edicte de data 26 de novembre de
2015 en el BOP de Girona núm. 237, de 10 de desembre de 2015, i a la resta de
normativa aplicable.

