
 
 
CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR DOS PROJECTES EXPOSITIUS 
PER AL PROGRAMA “EXPOSICIONS VIATGERES” PEL PERÍODE 2023-
2024 
 
 
1. Objecte de la convocatòria i destinataris 
 
Selecció de dos projectes expositius per al cicle d’exposicions itinerants 
Exposicions Viatgeres pel període 2023-2024. Cada un serà premiat amb 1.500 
euros bruts, que es faran efectius un cop signat el corresponent contracte de 
préstec d’ús d’obra artística. Aquests premis estan subjectes a la corresponent 
retenció. 
 
Els destinataris de la convocatòria són artistes plàstics nascuts o amb domicili a 
les comarques gironines, la qual cosa s’ha d’acreditar al currículum mitjançant 
la documentació corresponent. 
 
2. Crèdits pressupostaris 
 
Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
101.9200.4820000 (Premis Exposicions Viatgeres), de l’oficina de Difusió 
d’aquesta corporació per a l’exercici del 2023, per import de 3.000 €. 
 
3. Termini 
 
El lliurament de sol·licituds es durà a terme del 20 de març al 21 d’abril de 
2023. 
 
4. Termini de resolució i notificació 
 
El president de la Diputació de Girona resoldrà, a proposta del jurat, quins han 
de ser els dos projectes guanyadors, per a cadascun dels quals es formalitzarà 
i se signarà un contracte de préstec d’ús d’obra artística entre les parts, d’acord 
amb el model que consta com a annex . 
 
L’aprovació d’aquest model de contracte juntament amb les bases de la 
convocatòria habilitaran el president de la Diputació de Girona per signar el 
contracte esmentat i la resta de documents que calgui. 
 
La selecció de les propostes es farà pública durant la primera setmana del mes 
de maig, i es notificarà als autors dels projectes seleccionats. Es podrà 
consultar a la pàgina web Exposicions de la Diputació 
(http://www.ddgi.cat/exposicions) o trucant al 972 185 129. 
 
Un cop notificada la resolució, les persones autores dels projectes seleccionats 
hauran de comunicar l’acceptació expressa o la renúncia a realitzar el cicle 
expositiu mitjançant un escrit que hauran de presentar al Registre d’Entrada de 
la Diputació. 



 
 
 
5. Règim de recursos  
 
El règim de recursos aplicables és el recurs potestatiu de reposició davant de la 
Presidència de la Diputació, en el termini d’un mes a partir del dia següent al de 
la notificació de la resolució, o bé el recurs contenciós administratiu davant del 
jutjat contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos a partir del 
dia següent al de la notificació de la resolució. 
 
6. Mitjà de notificació 
 
Es garanteixen els principis de publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents 
anuncis de la convocatòria al Tauler d'Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficinal 
de Província de Girona i a la web corporativa. 
 
7. Criteris per valorar les propostes 
 
Són els relacionats a l’apartat 8 de les bases 
 
 
 


