De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la
qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/585245)
Descripció de la convocatòria
Resolució de 21 de setembre de 2021, de la Junta de Govern, per la qual s'aprova la
convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a les escoles municipals de
música, escoles municipals de dansa i conservatoris de música, curs escolar 2020-2021.
Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquestes bases els ajuntaments
de les comarques gironines titulars d'escoles municipals de música, d'escoles municipals de dansa
i de seus de conservatoris de música, així com els organismes autònoms de caràcter local o ens
de caràcter supramunicipal titulars de les escoles de música.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els
requisits i les condicions generals que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió
de subvencions de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de
Girona per finançar les despeses corrents derivades del funcionament de les escoles municipals
de música, escoles municipals de dansa i conservatoris de música.
Bases reguladores
Bases específiques reguladores de subvencions a les escoles municipals de música, escoles
municipals de dansa i conservatoris de música, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona el 16
de juny de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 118, de 19
de juny de 2020.
Quantia
L'import total destinat a la convocatòria és de 220.000,00€. L'aplicació pressupostària a què es
carrega el crèdit pressupostari i l'import és el que es detalla a continuació.

També es vincula a aquesta convocatòria l'aplicació 300/3260/46501, amb estimació de despesa
que inicialment és zero.
La distribució d'aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les aplicacions
pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les subvencions.
La concessió de les subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en
el moment de la resolució de l'atorgament i al fet que no es presentin al·legacions contra les bases
específiques, l'estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.
Amb la finalitat d'atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d'atorgar un major import
en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim
50.000€, derivada d'un suplement de l'aplicació pressupostària. L'efectivitat de la quantia
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Extracte de la resolució de 21 de setembre de 2021 de la Junta de Govern de la Diputació de
Girona, de convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a les escoles
municipals de música, escoles municipals de dansa i conservatoris de música, curs escolar 20202021

Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació
de l¿extracte de la convocatòria al BOPG.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de
Girona, acompanyat de la documentació que preveu l'article 6 de les bases reguladores.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d'estar signades
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració
Oberta de Catalunya.
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Girona, 23 de setembre de 2021.- El president de la Diputació de Girona
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addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament
a la resolució de les subvencions i l'aprovació de l'augment de la convocatòria.
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