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Núm. 371
diPUtAció de GirOnA 
Cooperació Cultural 

Edicte d’aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del 
patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa “INDIKA” de recursos educatius de la Diputacio de Girona 

No havent-se presentat al·legacions en el període d’informació pública contra de les bases específiques reguladores de 
subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del 
programa “INDIKA” de recursos educatius de la Diputacio de Girona, aprovades inicialment pel Ple de la corporació en 
sessió del dia 24 de novembre de 2015, i de conformitat amb allò que determina l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’acord adoptat ha quedat elevat 
a definitiu i es publica el text de les bases, el qual es transcriu íntegrament a continuació. 

Contra l’acord anterior, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu 
davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà de la data de la seva publicació. No obstant això, s’hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera 
procedent. 

Girona, 12 de gener de 2016 

Pere Vila i Fulcarà  
President 

“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS CENTRES DE CONSERVACIÓ, DIFUSIÓ I 
INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I LA MEMÒRIA HISTÒRICA, EN EL MARC DEL PROGRAMA “INDIKA” 
DE RECURSOS EDUCATIUS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

1. Objecte
Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni 
cultural de la demarcació de Girona, mitjançant les activitats educatives i de formació que s’ofereixin a grups escolars 
d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior. 
Totes les propostes s’han d’ajustar a les condicions establertes en els annexos 1 i 2 d’aquestes bases i han d’incorporar valors 
per aconseguir la sensibilització i la corresponsabilització dels alumnes envers la conservació del patrimoni cultural.

Les activitats es desenvoluparan en grups de 30 participants com a màxim per cada educador/a. En cas de grups més 
nombrosos, es divideixen en subgrups de 30 participants com a màxim.

2. Naturalesa i forma de concessió
Les subvencions objecte de les presents bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables 
i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació o en aquestes bases. No generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden 
al·legar com a precedent.

Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs i convocatòria única.

La concessió d’una subvenció no suposa relació laboral, vinculació administrativa o prestació de serveis de cap mena entre el 
beneficiari i la Diputació de Girona, ni dóna lloc a la seva alta ni cotització a la Seguretat Social.

Aquestes subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals, excepte amb els ajuts que s’obtinguin de la Diputació de Girona, o entitat vinculada o participada per aquest 
ens per al mateix projecte. La suma de les subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot 
superar el cost total de l’activitat subvencionada.
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3. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els centres de conservació, difusió i interpretació 
del patrimoni cultural i de la memòria històrica ubicats a les comarques gironines, tot i que de manera excepcional i per raons 
d’interès cultural, es poden acceptar equipaments fora de l’àmbit estricte de la demarcació de Girona, que realitzin activitats 
d’educació i interpretació patrimonial, que presentin una proposta pedagògica en concordança amb l’objecte d’aquest concurs 
i que desenvolupin algun dels àmbits patrimonials que s’esmenten a l’annex 1. Cada centre patrimonial ha de tenir propostes 
pedagògiques individualitzades per a un o més nivells educatius.

Els educadors han de tenir estudis de magisteri, primer cicle d’estudis universitaris o experiència de 3 anys en educació 
relacionada amb museus i centres patrimonials. 

La Diputació de Girona seleccionarà les propostes presentades tenint en compte els criteris que es detallen en l’article 6 
d’aquestes bases. 

4. Conceptes subvencionables
Es consideren subvencionables les despeses que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases. 

No es preveu cap tipus de quota social ni de subvenció genèrica per al funcionament ordinari dels equipaments i serveis.

Es subvencionen exclusivament les activitats que hagin estat seleccionades per la Diputació de Girona i que realitzin les 
escoles dins el calendari dels cursos escolars determinats en la convocatòria corresponent. 

No són subvencionables:
- Les activitats i tallers que no hagin estat seleccionats per la Diputació de Girona.
- El transport.
- L’hostaleria
- Els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin el caràcter de deduïble, compensable o repercutible per part 

de l’ens sol·licitant de la subvenció.

5. Sol·licituds
Cada sol·licitant pot presentar una sol·licitud a la convocatòria corresponent. En cas que es rebi més d’una sol·licitud d’un 
mateix peticionari, únicament es considerarà la primera que consti inscrita en el Registre General de la Diputació de Girona.

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que estableix la corresponent convocatòria, mitjançant el model 
normalitzat que ofereix el Servei de Cooperació Cultural i que es pot trobar al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), 
a través de les modalitats següents:

Presentació convencional: al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 4 - 17004 Girona), o per 
qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Presentació telemàtica: amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya. 

—Ajuntaments: EACAT
— Entitats, empreses i d’altres: E-TRAM

Les dades de la sol·licitud s’han d’adaptar a les condicions expressades en l’annex 2.

Documentació complementària: 

A la sol·licitud degudament signada que s’adreci a la Diputació de Girona, en la qual han de constar les dades d’identificació 
del centre patrimonial i la descripció de les activitats que es presenten per ser subvencionades, cal adjuntar la documentació 
següent:

a) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del centre patrimonial i autorització d’obertura necessària d’acord 
amb l’activitat que realitzin, expedida per la Generalitat de Catalunya o per l’òrgan competent, excepte que s’hagi 
presentat en les convocatòries anteriors.

b) Fotocòpia compulsada del document d’identitat (DNI) de la persona signant de la sol·licitud.
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c) Autorització per tal que la Diputació de Girona sol·liciti de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i de 
la Tresoreria de la Seguretat Social les dades relatives al compliment de les seves obligacions tributàries i socials, per 
comprovar el compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la subvenció sol·licitada, en aplicació 
del que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 40/1998, de 9 de desembre. L’autorització s’inclou en el 
formulari de la sol·licitud.

d) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions, de conformitat 
amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La declaració s’inclou en el formulari de 
sol·licitud.

e) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres subvencions o ajuts amb la mateixa finalitat i sobre el volum 
d’aquest finançament. Aquesta informació declarativa s’inclou en el formulari de sol·licitud.

f) Dossier informatiu del centre: situació geogràfica, organigrama, missió, equipament i infraestructures, recursos humans 
i materials, equip pedagògic i titulacions.

g) Projecte educatiu del servei: objectius, metodologia, nivell de participació del professorat en les activitats, ràtio alumnes 
educador/a.

h) Una fotografia que acompanyi l’activitat que es vol incloure en el catàleg (800 x 600 a 72 pt), en format digital, que s’ha 
de trametre a l’adreça electrònica patrimoni@ddgi.cat. 

En el cas que la sol·licitud es presenti mitjançant l’opció telemàtica, la documentació complementària s’ha de presentar en 
el Registre General de la Diputació o per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, en el termini dels 3 dies hàbils 
següents des de la data en què s’ha signat electrònicament la sol·licitud. Si l’últim dia coincideix en dissabte, serà el dia hàbil 
següent.

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de documentació requerida, sens perjudici del que s’estableix en el paràgraf 
anterior, s’ha de realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies hàbils 
des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén 
que la persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos 
a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 

Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes coincideix en dissabte, el termini 
finalitzarà el dia hàbil següent.

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació i el coneixement de les bases i la convocatòria corresponent.

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades seran 
incloses en el fitxer automatitzat del registre de documents de la Diputació de Girona.

6. Criteris de valoració
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades es puntuaran i seran els següents:

Es farà una primera selecció per tipologies patrimonials.

En una segona selecció es valoraran els aspectes següents:
1. La qualitat de la proposta i la capacitat d’innovació (fins a 3 punts)

1.1. La concreció dels guions de continguts, el seu rigor conceptual i l’adequació als col·lectius diana.
1.2. La qualitat dels recursos pedagògics de suport. Es valorarà especialment la integració de les noves tecnologies.
1.3. La situació i adequació dels equipaments en relació amb el tipus patrimonial per al qual opta i a les activitats 

proposades. Es valorarà especialment que siguin els serveis pedagògics dels propis equipaments patrimonials els qui 
desenvolupin l’oferta didàctica.

2. La concisió i claredat de la proposta (1 punt)
3. El foment de la participació activa i del raonament per part dels participants durant les activitats (fins a 2 punts)

3.1. La incorporació d’exercicis de lògica i de deducció.
3.2. La promoció de l’actitud participativa dels alumnes i la potenciació del paper de la societat en la conservació del 

patrimoni.
4. L’equip humà (fins a 3 punts)

4.1. L’estabilitat de l’equip humà.
4.2. L’experiència de l’equip en la realització d’activitats d’interpretació del patrimoni.
4.3. La formació acadèmica. Els diplomes de postgrau, d’interpretació del patrimoni o màsters de patrimoni cultural dels 
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coordinadors/es o educadors/es comportaran una major puntuació per part de la comissió qualificadora (com a 
màxim, 0,5 punts).

5. El preu de l’activitat (fins a 1 punt)
5.1. Adequació del cost al projecte.

Les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 perquè puguin entrar en el programa.

En una darrera selecció es tindran en compte les possibles duplicitats d’oferta d’activitats en els mateixos espais patrimonials. 
En aquest cas, entrarà en el programa Indika la que s’ofereixi des de l’equipament patrimonial.

7. Finançament i import de la subvenció
Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. De conformitat amb la qualificació aconseguida, 
el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta a la convocatòria, es concretaran les activitats que es subvencionen. 

Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputaran amb càrrec a les partides del centre gestor de 
Cooperació Cultural, de l’estat de despeses de la Diputació, per l’import màxim que assenyali la corresponent convocatòria.

El beneficiari no està obligat a aportar recursos propis, ja que aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats 
a la mateixa activitat. En qualsevol cas, les quantitats, sumades a altres ajuts, no poden excedir el cost total de la inversió.

La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per les escoles és, com a màxim, del 70 % 
del cost, amb un límit de 2,25 €/alumne per a activitats de mitja jornada i de 3,15 €/alumne per a activitats d’una jornada.

8. Instrucció de l’expedient
La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon al centre gestor de Cooperació Cultural, sens 
perjudici de les delegacions que es considerin oportunes. 

Una comissió qualificadora valorarà les sol·licituds i elaborarà la proposta de resolució.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona és l’òrgan competent per a la resolució del procediment d’atorgament de 
les subvencions i també és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases. Es 
prendrà un sol acord per resoldre la convocatòria.

L’inici de l’expedient s’efectuarà per mitjà de l’aprovació de la convocatòria corresponent. L’incompliment dels requisits 
o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i forma que es detallen en aquestes bases suposa la inadmissió 
de la sol·licitud. La no presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 5a en el termini corresponent i amb el 
requeriment previ d’esmena, comporta el desistiment de la sol·licitud.

9. Composició de la Comissió Qualificadora
President
El diputat de Cooperació Cultural

Vocals:
La tècnica de Difusió i Acció Cultural
Dos experts en el camp del patrimoni cultural i l’educació

Instructor/a-secretari/ària:
El/la cap de Cooperació Cultural

La Comissió Qualificadora realitzarà l’estudi i avaluació dels projectes, i elaborarà una proposta de resolució en aplicació de 
les bases 6 i 7.

En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, la Comissió Qualificadora podrà 
demanar informació addicional i/o concretar entrevistes amb algun dels sol·licitants, i recórrer a l’assessorament d’altres 
persones o institucions sobre l’abast dels projectes.

10. Termini de resolució i notificació
La Junta de Govern ha d’adoptar la corresponent resolució en el termini màxim de sis mesos que computen a partir de 
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la publicació de la convocatòria corresponent, sens perjudici que aquesta posposi els efectes a una data posterior. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves 
sol·licituds per silenci administratiu. La resolució ha de ser notificada a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el 
termini màxim de deu dies a comptar de la data d’adopció de la resolució.

11. Acceptació
Perquè la subvenció sigui efectiva, cal que el beneficiari l’accepti, sense reserves, amb les condicions amb les quals s’ha 
concedit. A aquest efecte, la signatura del justificant de recepció de la comunicació de la subvenció és suficient, sempre que el 
beneficiari no al·legui res en contra en el termini d’un mes. La no-acceptació comporta la revocació de la subvenció.

12. Obligacions del beneficiari
A més de l’obligació de justificació descrita a la base següent, el centre patrimonial beneficiari de la subvenció té les obligacions 
següents:

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les 
subvencions.

b) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb la sol·licitud presentada. Qualsevol canvi de la sol·licitud s’ha de 
notificar per escrit a la Diputació de Girona, la qual valorarà la modificació i la podrà acceptar si no comporta canvis 
substancials ni representa un incompliment dels requisits i de les condicions que s’estableixen en aquestes bases. La 
Diputació comunicarà per escrit l’acceptació o no-acceptació de la proposta de canvi. Els canvis no comunicats o que no 
hagin estat acceptats poden fer que es consideri que el centre patrimonial ha incomplert les condicions de la subvenció 
i que quedi exclòs automàticament del programa. 

c) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida respecte a l’activitat per a la qual es 
concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura 
de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.

d) Complir els preceptes de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i adolescents.
e) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també realitzar l’activitat i complir la finalitat que determinin 

la concessió o el gaudi de la subvenció.
f) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o 

privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la sol·licitud.
g) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, d’acord amb la 

legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres 
específics exigits per les bases reguladores específiques.

h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin 
ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

i) Fer constar expressament en tots els actes i documentació que es generi en el marc d’aquest programa, que es tracta del 
programa de “Indika”, que és promogut per la Diputació de Girona.

j) Garantir que la presentació pública, si escau, de les activitats objecte de la subvenció concedida, es farà amb la presència 
d’un representant de la Diputació de Girona juntament amb el beneficiari.

k) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
l) Inserir la marca del programa “Indika” en tot el material de difusió del centre i de les activitats promogudes
m) Inserir dins del web del centre l’enllaç al web de la Diputació de Girona.
n) Autoritzar la Diputació de Girona perquè en les seves accions de difusió i comunicació faci constar la condició de 

cooperador del centre. Cal fer ús de la imatge del centre de manera adient.
o) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions aplicables.

13. Comunicació de les activitats subvencionables
La Diputació de Girona comunicarà públicament, a l’inici de cada curs escolar, la documentació informativa del programa 
al seu web, on podrà ser consultada l’oferta dels centres patrimonials que s’hi inclouen, les seves dades, les activitats 
subvencionades que realitzen, els seus preus i la subvenció corresponent en cada cas. També s’informarà del procediment a 
seguir per tal de beneficiar-se de les activitats objecte de subvenció.

14. Justificació i pagament
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà a la corresponent convocatòria. La 
tramitació de pagament s’iniciarà quan es presenti el compte justificatiu i la documentació detallada tot seguit.

La documentació que caldrà presentar és la següent:
a) Trimestralment, el compte justificatiu degudament formalitzat segons el model normalitzat, que ha de contenir la 

informació següent:
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- Un resum justificatiu del compliment de l’activitat o projecte.
- Una relació classificada de les factures de les activitats, amb identificació del centre educatiu, número de document, 

import, concepte i data d’emissió de la factura.
- Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte amb identificació de l’import i la seva 

procedència.
b) Les factures originals, signades pel responsable del grup escolar, on ha de constar la data de l’activitat, el nom del 

centre educatiu, el nivell educatiu del grup escolar, el nom del professor o professora responsable, el nombre d’alumnes 
assistents, l’activitat que han realitzat, el seu preu, la subvenció aplicada, el total de la factura i l’IVA aplicat. També 
s’acceptaran fotocòpies autenticades de les factures.

c) De cada activitat, certificat del responsable del grup escolar amb la valoració global de l’activitat.
d) Un cop finalitzat el curs escolar, abans del final de l’any en curs, s’haurà de presentar a la Diputació una memòria de 

les activitats realitzades segons el guió que es detalla a continuació:

• Fitxes de les activitats realitzades: educador/a i titulació, data, lloc, activitat, nombre de participants, escola i grup 
educatiu, valoració global per part del grup.

• Estadística: Nombre total de participants. Nombre total de grups. Nombre de participants en cada activitat durant 
tot el curs escolar. 

• Valoració del programa per part de l’equip d’educadors.
• Puntuació de les activitats per part dels usuaris, a partir de les enquestes opcionals.
• Un exemplar de tota la documentació gràfica o audiovisual que hagi estat utilitzada en la difusió pública de les 

activitats.
• Proposta de millores de les activitats, si és el cas.

No s’acceptarà cap alteració dels preus ni activitats prèviament acordades i objecte de subvenció. L’incompliment d’aquesta 
clàusula implica no lliurar la subvenció i excloure automàticament el centre patrimonial del programa.

Una vegada que s’hagi comprovat, si escau, la correcta execució i que s’hagi completat la justificació necessària, es procedirà 
al reconeixement de l’obligació i al posterior pagament a favor del beneficiari, en els termes que es derivin de l’acord 
d’atorgament, d’aquestes bases i de la convocatòria corresponent.   

La subvenció de la Diputació als escolars es farà efectiva directament als centres patrimonials una vegada que hagin estat 
realitzades i justificades degudament les activitats subvencionades, segons el procediment que es descriu a continuació:

– Els centres d’educació han de concertar directament amb cada centre patrimonial la realització de les activitats 
subvencionades en aquest programa, que han de coincidir amb les que, de manera prèvia, hagi aprovat la Diputació de 
Girona. 

– Els centres patrimonials sol·licitaran, a partir del dia 1 de setembre del curs escolar, el vistiplau de la subvenció de les 
activitats reservades. La Diputació de Girona emetrà un informe donant conformitat de la subvenció de les activitats que 
es van reservant, condicionat a l’ordre d’entrada de la sol·licitud de la reserva i a l’existència de crèdit suficient. Cada 
centre escolar podrà sol·licitar 6 activitats subvencionades; a partir de la 6a reserva, les sol·licituds quedaran directament 
en llista d’espera.

– Un cop realitzada l’activitat, els centres patrimonials percebran directament de cada grup escolar la quantitat que resulti 
de descomptar la subvenció corresponent de la Diputació al preu de les activitats realitzades. Tant la subvenció com el 
preu han de coincidir amb el que figuri en la documentació informativa tramesa a les escoles.

– Trimestralment, el centre patrimonial enviarà a la Diputació de Girona el compte justificatiu amb la relació de factures 
de les activitats dutes a terme al llarg del trimestre. S’hi adjuntaran les factures (originals o còpies compulsades) i les 
enquestes emplenades pels responsables del grup escolar (una enquesta per grup). 

La Diputació es reserva el dret de visitar qualsevol dia, a l’hora oportuna, els equipaments seleccionats i comprovar l’objectiu 
i efectivitat del programa presentat, així com realitzar enquestes a les escoles que han participat en la campanya per tal 
d’avaluar-ne el grau de satisfacció.

15. Responsabilitat
L’explotació del servei per part dels centres és a compte i risc seu. La responsabilitat civil en l’execució de les activitats és del 
centre patrimonial beneficiari que les duu a terme. Serà responsabilitat del centre patrimonial el fet que les instal·lacions per 
al desenvolupament de les activitats disposin dels corresponents permisos i autoritzacions que els resultin d’aplicació.

16. Modificació i nul·litat
Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, s’estarà al que es disposa en els articles 24 i 25 de 
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l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

17. Règim Jurídic
En tot allò que no prevegin aquestes bases i la corresponent convocatòria, és aplicable l’Ordenança general de subvencions i 
les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i la resta de normativa 
concordant.

18. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Junta de Govern de la Diputació de Girona.

19. Informació
El centre gestor de Cooperació Cultural facilitarà assessorament i orientació a tothom qui ho sol·liciti. El text de les bases i el 
model normalitzat s’exposaran al web de la Diputació de Girona.

20. Vigència
La vigència d’aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o deroguin.

Disposició addicional primera

La Junta de Govern de la Diputació de Girona és l’òrgan competent per promoure les successives convocatòries de concurs 
públic amb subjecció a les presents bases. Es garantiran els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència, igualtat i 
no discriminació, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Disposició addicional segona

En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de les bases o que una vegada aprovades 
definitivament s’hi interposi recurs, el president de la Diputació serà l’òrgan competent per resoldre-hi, així com per resoldre 
els recursos que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent.

Disposició derogatòria

Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma anterior, d’igual rang o inferior, en tot allò que 
s’oposi al contingut d’aquestes bases.

Queden derogades expressament les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de conservació, difusió i 
interpretació del patrimoni cultural i de la memòria històrica en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la 
Diputació de Girona (curs 2012/2013), publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 38, de 23 de febrer de 2012.

Annex 1
El Patrimoni Cultural català està integrat per tots els béns mobles o immobles realacionats amb la història i la cultura de 
Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, 
científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin 
ser transmesos en les millors condicions a les generacions futures.

També formen part el patrimoni cultural català els béns immaterials que integren la cultura popular i tradicional i les 
particularitats lingüístiques. (art. 1.1 i 1.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català)

Nom del programa

Indika és el nom de la principal ciutat ibèrica de les terres de Girona, habitada pels indiquetes. L’ocupació ibèrica de les 
comarques de Girona abraça des del s. VI aC fins a la romanització de la península. Els ibers del nord-est tenien particularitats 
respecte a la resta de cultures ibèriques de la península en àmbits diversos: lingüístic, de cultura material i de construcció. 
Són els pobladors de les terres de Girona amb els quals els grecs van establir tractes comercials per poder instal·lar les seves 
colònies. També són els qui van patir el procés de romanització i que s’assimilaren a la resta d’habitants de l’imperi romà. 
A partir d’aquell moment, la història dels qui vivien en aquest espai va conjuntament amb la de la resta del Mediterrani 
occidental. Indika és la ciutat perduda, és un patrimoni intangible de la nostra cultura, esdevé el primer indret urbanístic amb 
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característiques pròpies i, a la vegada, el primer espai llegendari de la nostra cultura.

Tipologies patrimonials que es consideren

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
PATRIMONI ARTÍSTIC
PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC
PATRIMONI CIENTÍFIC
PATRIMONI DIGITAL*
PATRIMONI DOCUMENTAL
PATRIMONI ETNOLÒGIC I ETNOGRÀFIC
PATRIMONI INDUSTRIAL
PATRIMONI INTANGIBLE **
PATRIMONI LITERARI
PATRIMONI SUBAQUÀTIC
ESPAIS DE MEMÒRIA HISTÒRICA
PAISATGES CULTURALS

• Continguts procedimentals (accions)

Visites i/o tallers als espais patrimonials
Visites i tallers a museus i equipaments d’interpretació del patrimoni
Visites i tallers als centres documentals i bibliotecaris
Tallers en els centres educatius
------------------------------------------------------------------------
(*) Patrimoni digital:  productes d’origen digital que només existeixen en format electrònic i que contenen recursos de caràcter 
cultural. (Carta de la UNESCO per a la preservació del patrimoni digital, 2003).
(**) Patrimoni intangible: usos, representacions, expressions, coneixements i tècniques –juntament amb els instruments, 
objectes, artefactes i espais culturals que els són inherents– que les comunitats, els grups i en determinades ocasions els 
individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural. (Conveni de la UNESCO per a la salvaguarda del 
patrimoni cultural intangible, 2003).

Annex 2

Indicacions metodològiques

Destinataris: alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària (cicles inicial, mitjà i superior), educació secundària 
obligatòria (1r i 2n cicle d’ESO), batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior.

Conceptes subvencionables: activitats d’interpretació i educació patrimonial encaminades a la divulgació i coneixement 
d’alguna de les tipologies patrimonials previstes a l’annex 1.

Duració: activitats de mitja jornada i una jornada.

Presentació de l’activitat: per a cadascuna de les activitats que es proposin, cal emplenar al web de la Diputació de Girona les 
dades corresponents als camps següents:

• Tipologia patrimonial
• Equipament o lloc on es realitza l’activitat
• Títol
• Nivell educatiu
• Durada
• Preu per alumne, amb desglossament de l’IVA
• Objectius que es pretén que els alumnes assoleixin i valors que es promouen
• Descripció de l’activitat i dinàmica de desenvolupament
• Materials utilitzats (recursos tècnics com ara col·leccions, material informatiu editat, diapositives i pel·lícules, recursos 

Administració Local Diputació



Pàg. 23Núm. 11 – 19 de gener de 2016

pedagògics:fitxes de treball, qüestionaris o materials per als tallers)
• Mecanisme d’avaluació
• Observacions pràctiques per als grups, si és el cas
• Breu descripció per publicar al web del programa, d’un màxim de 500 caràcters
• Equip pedagògic: coordinadors i educadors. Llista de personal i titulacions2.

Així mateix, s’ha d’adjuntar, si escau, una mostra dels materials didàctics que s’utilitzin.

Ràtio: s’estableix un màxim de 30 alumnes per educador o educadora.

2. Aquesta llista caldrà aportar-la com a documentació complementària, dins del dossier informatiu del centre.”.
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