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Per donar compliment a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, a continuació 

s’exposa al públic pel termini de 15 dies hàbils, el contingut de la “Convocatòria per als 

anys 2021-2023 per a subvencionar un projecte de foment de les indústries culturals i 

creatives de Girona i comarques gironines, en l’àmbit del barri de Sant Narcís”, 

aprovades en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2021: 

 

CONVOCATÒRIA PER ALS ANYS 2021-2023 PER A SUBVENCIONAR UN 
PROJECTE DE FOMENT DE LES INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES DE 
GIRONA I COMARQUES GIRONINES, EN L’ÀMBIT DEL BARRI DE SANT NARCÍS 
 
 
1. Objecte de la convocatòria 
 
Donar suport a un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l’àmbit 
del barri de Sant Narcís, per fomentar l’emprenedoria i l’economia creativa, al mateix 
temps que contribuir a dinamitzar l’economia local i a regenerar la zona urbana del barri 
de Sant Narcís, a desenvolupar durant el període 2021-2023. 
 
El projecte ha de promoure l’autoocupació dels professionals que hi participen, 
impulsant projectes vinculats a la creació artística, artesana i a les indústries creatives; 
posant en contacte aquests projectes amb el món professional i amb el mercat. 
 
El projecte s’ha de portar a terme a la ciutat de Girona, en el barri de Sant Narcís i s’han 
de distribuir al llarg de l’any, i les seves activitats han de ser obertes als artistes, artesans 
i creadors de les indústries creatives de Girona i comarques gironines, facilitant la seva 
estada i treball en règim de residència, així com al conjunt de la ciutadania. 
 
 
2. Entitats Beneficiàries 
 
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 Drets de les persones ( Servei 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. 
 
Les entitats han d’acreditar que coneixen els equipaments, projectes i iniciatives 
culturals i artístiques existents a la ciutat i no plantejar una proposta que incorri en 
competència amb les seves línies de treball sinó que ha de tenir per objectiu omplir 
possibles buits existents i plantejar la complementarietat de la seva proposta. En 
especial, haurà de tenir en compte el desplegament del projecte d’indústries culturals i 
creatives impulsat pel PECT, i que tindrà com a equipament de referència l’edifici de “El 
Modern”. 
 
 
3. Bases reguladores 
 



Aquesta convocatòria es regula per les bases específiques aprovades definitivament en 
sessió ordinària del Ple de 14 de juny de 2021 i publicades en el BOP de Girona número 
119 de 22 de juny de 2021 
 
 
4. Dotació econòmica 
 
La dotació econòmica destinada a la convocatòria per a subvencionar un projecte de 
foment de les indústries culturals i creatives de Girona i comarques gironines, en l’àmbit 
del Barri de Sant Narcís és de 57.000 €, ampliable segons la disponibilitat 
pressupostària, que es financen amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:  
 
2021 505 33452 48000 – Foment iniciatives culturals i creatives Barri de Sant Narcís – 
57.000 €  
 
L’import de la subvenció serà de 57.000€ per cadascuna de les tres anualitats 
subvencionades. 
 
L’import de la subvenció pot  representar com a màxim el 75% del pressupost del 
projecte presentat. 
 
Els imports dels exercicis 2022 i 2023 estaran supeditats a l’existència de crèdit en els 
pressupostos de cadascun dels exercicis 
 
 
5. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de la 
publicació en el BOP de la convocatòria. 
 
Les entitats i associacions hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la 
documentació requerida a les bases, telemàticament a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Girona. 
 
 
6. Procediment de la concessió 
 
La concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria s’efectuarà en règim 
de concurrència competitiva. El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant 
convocatòria pública aprovada per l’òrgan competent. 
 
 
8. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
  
Els criteris de valoració s’estableixen a les bases específiques.  
 
 
9. Documentació a presentar amb les sol·licituds 
 
La forma de presentació i documentació s’estableix a les bases específiques.  
 
 
10. 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 
- Ingrid Guardiola Sánchez 
 
 
11. Termini de resolució i notificació 
 
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. 
 
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. Termini de justificació de l’ajut concedit  
 
L’entitat beneficiària de la subvenció haurà de justificar la subvenció concedida 
presentant el compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa en el termini 
màxim de tres mesos a comptar des del 31 de desembre de cada any 
 
La justificació es realitzarà d’acord amb el que estableixen les bases específiques. 
 
 
13. Mitjà de notificació o publicació  
 
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.  
 
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. 
 
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.  
 
 
14. Legislació aplicable 
 
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, , aprovada pel Ple de data 14 de setembre de 2015 i 
publicada en el BOP de Girona núm. 237, de 10 de desembre de 2015, i a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament. 
 
 
L’alcaldessa 
 
Marta Madrenas i Mir 
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