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EDICTE

NC/tm
Exp. 2019014232 – C. 14.020.006

La Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2019 ha aprovat la següent resolució,
que se sotmet a informació pública durant el termini de 10 dies:
“Resoldre la convocatòria de Subvencions Amplia Cultura en els termes següents:
1. Desestimar les al·legacions presentades per les següents entitats sol·licitants, tal
com s'exposa en els informes de data 16 de juliol de 2019, atès que la valoració de la
comissió de valoració s'adequa als criteris establerts a les bases específiques de les
subvencions Amplia Cultura i que els arguments exposats pels al·legants no oposen
elements que alterin la puntuació obtinguda. Així mateix, la nova documentació
aportada en les al·legacions no es pot acceptar atès que s'ha presentat de forma
extemporània.
- Associació Colla Gegantera Santa Eugènia de Ter amb NIF G55326227 (RE:
2019055837 de 4 de juliol de 2019)
- Associació Cultural Dimonis del Ter amb NIF: G55282859 (RE: 2019056130 de 5 de
juliol de 2019)
2. Concedir les subvencions a les entitats que es relacionen al document annex per al
desplegament dels projectes i pels imports que consten en el mateix annex. El cost
total d'aquests ajuts, de vint-i-sis mil sis-cents vint-i-cinc euros (26.625,00 €), anirà a
càrrec de l'import destinat a la convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local del
8 de març d'enguany (operació número: 220190010663).
D'acord amb les bases específiques de les Subvencions Amplia Cultura i amb la
convocatòria d'aquest any 2019, l'efectivitat dels ajuts concedits està condicionada a la
presentació, per part de les entitats beneficiàries, de la manifestació expressa de
l'acceptació de la subvenció mitjançant el model de declaració d'acceptació de
subvenció o ajut d'aquest Ajuntament. En el cas dels projectes que han tingut una
reducció de l'ajut obtingut en relació a l'import sol·licitat, s'haurà de presentar també
una adequació de pressupost segons l'import finalment adjudicat. El termini per a la
presentació del document d'acceptació és de 10 dies a partir de la data de fer-se
pública la resolució.
El pagament del 75% de les subvencions concedides s'efectuarà previ informe de
l'àrea de Cultura acreditant la presentació del document d'acceptació. El 25% restant
es farà efectiu un cop presentada la justificació de realització del projecte subvencionat
i d'aplicació de la subvenció concedida.
El termini per l'execució dels projectes serà el 31 de desembre de 2019 i la
presentació de la justificació serà d'un termini màxim de tres mesos a partir de la
finalització del període previst de l'execució de projectes.
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3. No concedir les subvencions a les entitats que es relacionen a l'annex pels motius
que s'indiquen en el mateix document.
4. Notificar aquesta resolució mitjançant la seva publicació en el tauler d'anuncis i en el
web municipal. Aquesta publicació tindrà els mateixos efectes que la notificació
individual.
Aquest acord es proposa a la vista de la valoració realitzada per la comissió de
valoració de les Subvencions Amplia Cultura, designada en la convocatòria per a l'any
2019 d'ajuts a la formació, creació, recerca, producció, exhibició i acompanyaments
artístics de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Girona, i d'acord amb les bases
específiques de la concessió dels ajuts Amplia Cultura, aprovades per la Junta de
Govern Local de 22 de febrer de 2019 i publicades en el BOP de Girona l'1 de març de
2019.
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, sens perjudici que, si es considera
convenient, s’interposin altres recursos que es creguin més oportuns”.

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Publicació: Edicte Resolució Amplia 2019

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: OPV4R-RBCUH-H22TK
Data d'emissió: 1 de agosto de 2019 a les 11:46:41
Pàgina 3 de 3

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 01/08/2019 10:37

APROVAT

ANNEX RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AMPLIA CULTURA 2019
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Num.
Projec- Núm. de
te
registre

Entitat

NIF

Nom del projecte

2

COORDINADORA
2019023882 NIT DE POETES
ASSOCIACIO
FOMENT DE LA
2019024026 RUMBA CATALANA

3

MÚSICA ANTIGA DE
2019024856 GIRONA

Diada de la Rumba
G65272015 2019
Concert a La Mercè +
enregistrament cd i
impressió llibre
G17654005 partitures

4

PLECTRUM
2019024866 ASSOCIACIO

XVI Festival de Guitarra
G17991217 de Girona-Costa Brava 2.500,00 €

1

5
7
8
10

12

13
14

26A Edició Nit de
G17604182 Poetes

Import de la
subvenció
2.400,00 €
2.500,00 €

2.000,00 €

AVV BARRI DE
Laboratori de Cultura
2019025420 SANT NARCIS
G17228503 del Barri de sant Narcís 5.000,00 €
ASSOCIACIÓ
CULTURAL PAPAYA
2019026997 GUATÓN
G55218275 Papaya Sunset Fest
1.500,00 €
ASSOCIACIÓ AMICS
II Jornades Biennals
DE LA UNESCO DE
Sobre Societat
2019027196 GIRONA
G17256124 Industrial
1.000,00 €
ASSOCIACIÓ LA
2019027263 FADA CLAU
ASSOCIACIÓ
FOMENT DE LA
DANSA
INTERNACIONAL DE
2019027583 BANYOLES
ASSOCIACIÓ
MANCOMUNITAT
SANTA EUGÈNIA2019027658 CAN GIBERT
COLLA GEGANTERA
FAL·LERA
2019027692 GIRONINA

G55160352 Musicart al barri

2.225,00 €

FlamenGi, festival
G55127435 flamenc de Girona

4.000,00 €

G55327787 Orquestra Eugenial

1.000,00 €

Conte dels Gegants de
G17528662 Girona

2.500,00 €

RELACIÓ DE LES SUBVENCIONS DENEGADES
Num.
Projec- Núm. de
te
registre
6

9

Entitat sol·licitant
ASSOCIACIÓ
CULTURAL
2019026210 DIMONIS DEL TER
ASSOCIACIÓ
COLLA
GEGANTERA DE
SANTA EUGÈNIA
2019027258 DE TER

Nom del
projecte
Correfoc de
Santa Eugènia
G55282859 de Ter

Motiu de la
denegació
No assoleix la
puntuació mínima
per optar a l'ajuda.

Trobada
gegantera de
Santa Eugènia
G55326227 de Ter

No assoleix la
puntuació mínima
per optar a l'ajuda.

NIF

