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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A FESTIVALS D’INTERÈS CULTURAL DE 
LA CIUTAT DE GIRONA PELS ANYS 2021-2023 

 
1. Objecte de la convocatòria   
L’objecte d’aquesta convocatòria és iniciar el procés d’adjudicació de la línia de 
subvencions a festivals interès cultural de la ciutat de Girona pels anys 2021-2023 
 

2. Bases reguladores 
Les subvencions a festivals interès cultural es regulen per les bases aprovades 
definitivament el 18 de desembre de 2020 i publicades en el BOP de Girona el dia 8 de 
gener de 2021. 
 

3. Entitats beneficiàries i requisits 
Les subvencions a festivals d’interès cultural es dirigeixen a  
3.1. Empreses privades, ja siguin físiques o jurídiques, incloses les societats civils. 
3.2. Entitats privades sense afany de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el 

registre municipal d’entitats (RME) de l’Ajuntament de Girona.  
 
Les empreses i entitats sol·licitants no han d’haver rebut o tenir previst de rebre 
subvencions municipals convocades pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Girona 
per altres activitats o projectes durant les diferents anualitats subvencionades per la 
convocatòria, i han de complir els requisits del punts 6 de les bases reguladores de la 
subvenció.   
 
4. Termini d’execució i justificació  
4.1. Les activitats s'han d’iniciar entre l’1 de desembre de  2020  i el 31 de 

desembre de 2021.  
4.2. Les tres edicions del festival han de tenir lloc en tres anualitats diferents i 

consecutives. 
4.3. La presentació de la justificació serà d’un termini màxim de 3 mesos des de la 

finalització de l’activitat de cadascuna de les edicions  
 
5. Dotació econòmica 
La dotació destinada a la subvencions a Festivals d’interès cultural de la ciutat de 
Girona és inicialment de 152.000 €, ampliable en funció de les sol·licituds rebudes i la 
disponibilitat pressupostària, que es financen amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
següent:  
2021 500 33453 48006 – Convocatòria subvencions festivals d’interès – 152.000 € 
La dotació econòmica estarà subjecta a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost municipal dels exercicis corresponents. 
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En el supòsit d’ampliació de la dotació econòmica, s’atorgaran les ajudes seguint 
l’ordre de puntuació establert en la resolució. 
 
6. Quantia dels ajuts      
L’import de la subvenció sol·licitada no podrà ser superior a la quantitat de 50.000 €, 
ni inferior als 5.000 € per cadascuna de les tres edicions subvencionades i serà, com 
a màxim, del 50% del cost de l’activitat.  Al llarg de les tres edicions subvencionades 
l’import atorgat serà el mateix. 
 
7. 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 les subvencions a festivals d’interès cultural de la ciutat de Girona estarà 
format per les següents persones:   
- Presidència: Narcís Casassa  
- Vocals: 

Glòria Granell 
Laura Merino  
La persona titular de la direcció del Bòlit Centre d’Art Contemporani. Girona 
La persona titular de la direcció del Teatre Municipal de Girona o el seu adjunt 
Dani Ortiz 
Natxo Morera de la Vall 

 
- Secretaria: Aniol Casadevall 
- Assessors externs: 

David Ibáñez 
Ingrid Guardiola 
 

8. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de la 
publicació en el BOP de la convocatòria.  
 
9. Procediment de concessió  
Les subvencions seran concedides 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. 
 
10. Criteris de valoració  
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Els criteris de valoració s’estableixen a les bases específiques. 1 
 
11. Forma de presentació i documentació  
La forma de presentació i documentació s’estableix a les bases específiques. 1 

 
 
12. Termini de resolució i notificació 
12.1. 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, o des del dia d’inici del termini 
de presentació de les sol·licituds, en el cas que la convocatòria el posposi a un 
moment posterior al de la publicació de la convocatòria. 
12.2. 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. 
12.3. 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. 
12.4. 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. 
12.5. 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. 
 
13. Justificació dels ajuts concedits 
La justificació es realitzarà d’acord amb el que estableixen les bases específiques. 1 
 
14. Mitjà de notificació o publicació  
14.1. 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 al web municipal.  
14.2. 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. 

                                                 
1 Bases específiques: https://web.girona.cat/subvencions   

https://web.girona.cat/subvencions
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14.3. 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.  
 
15. 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.  
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