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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
JUNTA DE GOVERN NÚM. 907 

 
 
 
 

CARÀCTER:  Ordinària 
DATA:  16 de febrer de 2016 
HORA:  A les deu i deu minuts del matí 
LLOC:  Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
 
 
 
Hi assisteixen: 
 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 3r 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 4t 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència la diputada senyora Marta Felip i Torres, 
els diputats senyors Josep M. Corominas i Barnadas, Carles Salgas i Padrosa, . 
Carlos Álvarez i González i Lluís Costabella i Portella i també el Sr. Juan José Serrán i 
Báez, cap del seu Gabinet, i el Sr. Ernest Ruiz García, Viceinterventor. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 2 de febrer de 2016. 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
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ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES 

 
3. JG907/000011/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Aprovació conveni amb el Col·legi d'Arquitectes 
de Catalunya, demarcació de Girona, per al programa de formació en habitatge. 

 
4. JG907/000013/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Deixar sense efecte subvencions del Pla 
Especial d'Inversions Sostenibles 2014 (PEIS). 

 
5. JG907/000014/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Aprovació convocatòria subvencions destinades 
a ajuntaments en l'àmbit de l'habitatge per l'any 2016. 

 
6. JG907/000019/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Acceptació de la renúncia a la subvenció del 
PEIS 2015 concedida a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. 

 
7. JG907/000020/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Autorització a l'Ajuntament de Vidreres del canvi 
de destí de la subvenció que tenen concedida dins el PEIS 2015. 

 
8. JG907/000006/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació formal de la renúncia 
presentada per l'Agrupació Coral de les Comarques de Girona, en que renuncia 
a la subvenció de 35.000 euros atorgada per conveni aprovat a la Junta de 
Govern de 22 de juliol de 2014. 

 
9. JG907/000007/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Iniciar l'expedient de revocació de la 
subvenció concedida, de conformitat amb l'Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona. 

 
10. JG907/000008/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Concessió d'una subvenció directa a DDM 
Visual, SL, de Girona, per al finançament del Girona A Capella Festival. 

 
11. JG907/000009/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació formal de la renuncia 
presentada per l'entitat Anou Audiovisuals SL, en que renúncia a la subvenció 
de 1.125 euros atorgada per acord de la Junta de Govern de 19 de maig de 
2015, per a la producció del documental "Temporada Alta". 

 
12. JG907/000010/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Concessió d'una subvenció directa a la 
Fundació Festival de Cinema de Girona, ubicada a Riudellots de la Selva, per al 
finançament del 28è Festival de Cinema de Girona. 

 
13. JG907/000012/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar la renúncia de la subvenció 
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concedida a l'Associació Mans Màgiques del Món per a l'edició de la publicació 
"De la Costa Brava al món". 

 
14. JG907/000013/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar la renúncia de la subvenció 
concedida a Raval Edicions, SLU per a l'edició de la publicació "Geografia 
literària gironina". 

 
15. JG907/000014/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la concessió d'una subvenció 
directa a l'Orquestra de Girona, per al finançament del funcionament i la 
promoció de la música. 

 
16. JG907/000015/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la iniciació de l'expedient de 
revocació de la concessió, a l'ajuntament de Rabós d'Empordà, d'una subvenció 
en concepte de despeses culturals del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
2015. 

 
17. JG907/000016/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la subvenció nominativa a 
l'entitat Multi-Art Produccions, SL per al Black Music Festival 2016. 

 
18. JG907/000017/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Grup de Recerca de Cerdanya per al Festival Internacional de 
Cinema. 

 
19. JG907/000018/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Josep Pla per a la promoció de la lectura i els estudis del patrimoni 
literari de Josep Pla. 

 
20. JG907/000019/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de l'aportació econòmica 
consignada nominativament a favor de la Fundació Girona: Universitat i Futur 
per al finançament de les activitats en l'anualitat 2016. 

 
21. JG907/000020/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Mithistòrima Produccions SL per a la programació de la sala La Planeta. 

 
22. JG907/000022/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Monuments (018): Aprovació de la convocatòria de subvencions als 
ajuntaments entitats i particulars de les comarques gironines per a la restauració 
i conservació d'immobles de valor patrimonial. 

 
23. JG907/000023/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'un reintegrament parcial de la 
subvenció concedida i pagada en concepte de promoció i coordinació del 
moviment coral en l'àmbit intercomarcal en l'anualitat 2013. 
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24. JG907/000024/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Convocatòria de la XIV edició de Joves 
Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines.  

 
25. JG907/000025/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convocatòria per a 
l'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes i activitats 
culturals d'interès públic local. 

26. JG907/000013/2016-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de la Presidència 
de 19 de gener de 2016 relativa al pagament a l'Agrupació Coral de les 
comarques gironines d'una subvenció per a la promoció i coordinació del 
moviment coral en l'àmbit intercomarcal pel 2015. 

 
27. JG907/000014/2016-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de la Presidència 
de data 5 de febrer de 2016 relatiu a l'aprovació d'un canvi de destí d'una obra 
de l'Ajuntament de Capmany que té concedida dins del Programa de 
Cooperació Municipal de l'anualitat 2015. 

 
28. JG907/000001/2016-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació de l'aportació ordinària al Consorci de l'Estany, any 
2016. 

 
29. JG907/000007/2016-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Concessió d'una subvenció al CONSORCI DEL TER, per al 
funcionament ordinari de l'entitat, any 2016. 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 

 
30. JG907/000002/2016-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 

Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria de subvencions  per 
accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als 
ajuntaments i associacions de paradistes de la Xarxa de Mercats Sedentaris de 
la província de Girona, anualitat 2016. 

 
31. JG907/000001/2016-PDDSTI; Prop. Dip. Del. Sistemes i Tecnologies de la Inf. ; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de la convocatòria de 
l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de 
Girona, per què museus i col·leccions de les comarques gironines es dotin 
d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies per l'any 2016.  

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES – 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
32. JG907/000007/2016-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Autoritzar a la Sra. Àngela Sáez Torres la 
compatibilitat amb una segona activitat privada a l'empresa " AG Assessoria i 
Gestió Girona" com a advocada. 

 
33. JG907/000008/2016-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Autoritzar al Sr. Salvi Güell Bohigas la compatibilitat 
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del càrrec d'assessor de Ple, amb l'exercici del càrrec públic de regidor de 
l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.  

 
34. Proposicions urgents 
 
35. Precs i preguntes 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta de la sessió 

ordinària del dia 2 de febrer de 2016. 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de febrer 
de 2016, prèviament lliurada als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de le s seves atribucions, tal com 

disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSI ONS 

INFORMATIVES 
 
3. JG907/000011/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació conveni amb el 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, demarcació de Girona, per al 
programa de formació en habitatge. 

 
Vist el conveni de col·laboració establert el 4 de setembre de 2009 entre la Diputació 
de Girona i la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes, el Servei d’Habitatge 
de la Diputació de Girona amplia aquesta relació per tal d’organitzar formació tècnica 
pels treballadors de l’administració local de la demarcació de Girona. 
 
El Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona ha considerat oportú elaborar i 
aprovar el conveni de col·laboració específic amb el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya Demarcació de Girona amb l’objectiu d’oferir una formació tècnica gratuïta 
especialitzada. 
 
Atès que l’especial finalitat de l’ajuda sol·licitada no té encaix a cap de les 
convocatòries generals, atesos els antecedents que s’acompanyen; vist allò que 
preveu l’article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i vista l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; 
de conformitat amb el visat de la Secretaria General i la fiscalització de la Intervenció 
de Fons, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure amb el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya de la demarcació de Girona, el qual es transcriu 
literalment tot seguit:  
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“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per al Programa de Formació en Habitatge 2016. 
CN/3431. 
Entitats que hi intervenen 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb el NIF P1700000A i amb domicili a 
Girona (pujada de Sant Martí, 4-5), representada pel seu president, el Sr. Pere Vila i 
Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
I de l’altra, la Demarcació de Girona del COL·LEGI D’ARQUITECTES DE 
CATALUNYA (COAC), amb el NIF Q0875010A i amb domicili a Girona (edifici Pia 
Almoina, plaça de la Catedral, 4, 17004), representada pel president de la Junta 
Directiva, el Sr. Narcís Reverendo i Hospital. 
Antecedents 
La Diputació de Girona, des del Servei d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local, 
Cultural i d’Acció Social, i la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes van 
signar, en data 4 de setembre de 2009, el conveni marc que iniciava les línies de 
col·laboració continuada i estable segons els pactes acordats.  
Posteriorment (el 8 de juny de 2010, el 17 de maig de 2011, el 23 de maig de 2012, 
l’11 d’abril de 2013, l’11 d’abril de 2014 i el 24 de març de 2015), es van signar 
convenis específics per a la coorganització de cursos, amb l’objectiu de facilitar als 
treballadors de l’Administració pública l’accés a formació tècnica específica a uns 
preus més econòmics.  
La Diputació de Girona, des del Servei d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local, té 
com a objectiu promoure un coneixement millor de l’habitatge i de les polítiques que 
es poden portar a terme des de l’Administració, sobretot la local, per millorar la 
qualitat del parc d’habitatges. 
D’acord amb el pacte sisè del conveni marc de col·laboració de 4 de setembre de 
2009, la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya poden pactar els annexos necessaris o nous convenis, segons convingui, 
per atendre les demandes dels ajuntaments o per fer front a les necessitats que 
sorgeixin. S’hi hauran d’especificar i concretar les accions, els terminis i les 
contraprestacions econòmiques o els materials que s’acordin.  
La Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, així com el títol VII 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, atorguen a les diputacions competències d’assistència i de 
cooperació als municipis. 
Motivació 
La Diputació de Girona, des del Servei d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local, en 
les actuacions de formació per als ajuntaments i consells comarcals de la demarcació 
de Girona ha donat preferència als temes enfocats cap a la branca tècnica.  
El Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona, en la seva relació amb els 
ajuntaments i consells comarcals de les comarques gironines, proposa cursos i 
jornades, i promou la participació a l’hora d’organitzar les actuacions en aquest àmbit.  
La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, en compliment 
estricte de les seves funcions estatutàries, és una corporació de dret públic que està 
interessada a participar i a col·laborar amb les administracions públiques en totes 
aquelles actuacions i projectes que millorin la qualitat de l’habitatge i que tinguin 
relació amb els seus col·legiats o amb els ciutadans. 
La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la Diputació de 
Girona tenen engegades diverses jornades i cursos de formació i informació per 
abordar projectes i problemes específics del sector, que es dirigeixen, d’una banda, 
als seus col·legiats i, de l’altra, a les persones que treballen a l’Administració de la 
demarcació de Girona.  
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En virtut de tot el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts es reconeixen 
recíprocament la capacitat legal necessària per a l’eficàcia d’aquest atorgament i 
formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya organitzarà, 
amb la col·laboració del Servei d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local de la 
Diputació de Girona, els cursos «Rehabilitació energètica», «Llicències d’activitats», 
«Procediments amb sistemes d’informació geogràfica (SIG)» i «Modelatge 
d’informació per a la construcció (building information modeling) (BIM)», i tres 
jornades tècniques de planejament, rehabilitació i altra normativa. 
Segon. Els continguts, els ponents i l’estructura dels cursos i les jornades han estat 
acordats prèviament per les dues parts signants del conveni, tot i que podran patir 
alguna modificació a fi de complementar la formació que s’ofereix.  
Tercer. Els cursos tindran la durada següent i es faran en les dates acordades: 

Curs Hores Data 

Rehabilitació energètica 16 hores Maig-juny 

Llicències d’activitats 12 hores Abril 

Procediments amb sistemes d’informació 
geogràfica (SIG) 

20 hores Octubre 

Modelatge d’informació per a la construcció 
(building information modeling) (BIM) 

12 hores Novembre 

Jornada 1: Planejament 4 hores Febrer 

Jornada 2: Altra normativa  4 hores Març 

Jornada 3: Rehabilitació 4 hores Maig 

Totes les activitats tindran lloc a la seu de la Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya i a la Casa de Cultura de Girona, segons la disponibilitat 
de les sales.  
Les dates de les jornades tècniques es decidiran segons les necessitats de les parts 
signatàries del present conveni. 
Quart. El Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona farà la difusió dels cursos a 
través de les seves vies d’informació habituals, i n’informarà específicament els 
ajuntaments interessats. Al mateix temps, la Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya n’informarà els seus col·legiats i farà la difusió a través de 
les seves plataformes d’informació i de difusió. Les dues parts podran fer la difusió 
mitjançant les publicacions, els butlletins i les revistes, així com els enllaços a les 
pàgines web i l’enviament per correu electrònic, sense que en cap cas aquesta tingui 
la consideració d’activitat publicitària.  
En tota la difusió dels cursos, s’hi faran constar els logotips de les dues parts 
signatàries d’aquest conveni, més els dels altres patrocinadors i col·laboradors que 
eventualment s’escaiguin. 
Cinquè. La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya emetrà 
certificats d’assistència als cursos, segons el model ja utilitzat en la formació 
realitzada anteriorment. 
Sisè. L’aportació econòmica de la Diputació de Girona per al compliment d’aquest 
conveni es concreta en un import total màxim de SIS MIL EUROS (6.000 €). 
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Els imports màxims per curs i els percentatges de l’aportació de la Diputació sobre la 
despesa justificada seran els següents:  

Curs Import màxim 
de  

l’aportació 

% màxim 
de  

l’aportació 

Rehabilitació energètica 1.425,00 € 70 % 

Llicències d’activitats 1.050,00 € 70 % 

Procediments amb sistemes d’informació geogràfica 
(SIG) 

1.425,00 € 90 % 

Modelatge d’informació per a la construcció (building 
information modeling) (BIM) 

1.050,00 € 70 % 

Jornada 1: Planejament 350,00 € 70 % 

Jornada 2: Altra normativa  350,00 € 70 % 

Jornada 3: Rehabilitació 350,00 € 70 % 

Total 6.000,00 €  
Les despeses subvencionables a justificar seran les relacionades amb cada activitat 
formativa (lloguer de sala i material informàtic, formadors, desplaçaments, despeses 
d’administració, etc.). 
L’import de l’aportació es reduirà proporcionalment en el supòsit que, quan s’aporti la 
documentació justificativa, la despesa acreditada no permeti complir el percentatge 
màxim d’aportació assenyalat per a cada curs. 
L’aportació de la Diputació es realitza amb l’objectiu que els treballadors de 
l’Administració local de les comarques gironines gaudeixin de formació gratuïta, i que 
tinguin accés, tot i no estar col·legiats, a l’estructura formativa de la Demarcació de 
Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
Les persones que, tot i haver realitzat la inscripció i ocupar una plaça de les 
reservades per a l’Administració, no assisteixin als cursos podran ser penalitzades 
amb la privació de realitzar altres cursos dins del mateix any.  
Les persones que no assisteixin a dues sessions seguides no tindran dret al certificat 
d’assistència i perdran la plaça, la qual es donarà a la persona que estigui a la llista 
d’espera. 
Setè. La Diputació de Girona es reserva per a cada activitat el nombre de places 
màximes per alumnes de l’Administració local que es detalla seguidament. S’estableix 
també un nombre d’inscrits mínims perquè les activitats formatives siguin viables 
econòmicament. 

Curs Places màximes 
d'alumnes de 

l'Administració local 

Inscrits mínims 
per fer el curs 

Rehabilitació energètica 25 15 

Llicències d’activitats 25 15 

Procediments amb sistemes 
d’informació geogràfica (SIG) 

14 8 
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Modelatge d’informació per a la 
construcció (building information 
modeling) (BIM) 

25 15 

Jornada 1: Planejament 50 20 

Jornada 2: Altra normativa  50 20 

Jornada 3: Rehabilitació 50 20 

Total 239   
La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya reservarà les places 
a disposició de la Diputació fins a dos dies abans de l’inici del curs o jornada, i un cop 
transcorregut el termini de reserva les alliberarà. 
Vuitè. La Diputació de Girona farà efectiu l’ajut concedit a la Demarcació de Girona 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya un cop presentats els comptes justificatius 
corresponents. La data màxima de justificació serà el 15 de desembre de 2016, i 
caldrà adjuntar-hi una memòria general i econòmica dels cursos i jornades.  
Novè. Verificació i control. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de la finalitat de la seva aportació, 
la qual, des que s’inicia, té la consideració de finalista. Així mateix, el control financer 
d’aquesta aportació es regirà pel que estableix el títol III de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 14a del mateix cos 
legal.  
Desè. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signa fins al 30 
de desembre de 2016, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de 
les parts nascudes en aplicació del que s’hi preveu. Tot i això, qualsevol de les parts 
el podrà denunciar amb una antelació prèvia de dos mesos. Transcorregut aquest 
temps, el conveni quedarà extingit, sens perjudici que continuïn vigents les 
col·laboracions que en aquell moment s’estiguin portant a terme i fins que finalitzin, 
les quals se subvencionaran amb la part proporcional que correspongui. 
Onzè. Reintegrament. Es reintegrarà l’aportació de la Diputació en cas d’incompliment 
dels pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, general de subvencions, i a l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
Dotzè. Normes supletòries. En tot el que no es preveu en aquest conveni serà 
d’aplicació 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 seu reglament; l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa d’aplicació. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat. 
Girona, Per la Diputació de Girona, El president,Pere Vila i Fulcarà, El secretari 
general, Jordi Batllori i Nouvilas, Girona, Per la Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, El president, Narcís Reverendo i Hospital” 
 
SEGON. Concedir la subvenció següent: 
 

Expedient: CN/3431 Beneficiari: Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
Demarcació de Girona 

NIF: Q-0875010-A Anualitat 2016: 6.000,00 € 

Projecte: Conveni de col·laboració en el programa de formació en habitatge 2016 
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
403/1521/48000 del pressupost ordinari d’enguany de la Diputació de Girona. 
 
QUART. Notificar que els beneficiaris han d’acceptar de manera expressa la 
subvenció en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació. (model 
www.ddgi.cat). 
 
CINQUÈ. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a les previsions contingudes al conveni. 
 
SISÈ. Facultar el Sr. President de la Diputació per a la signatura del conveni proposat 
i de qualsevol altre document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
SETÈ. En tot acte de publicitat relatiu a l'objecte d'aquesta subvenció, s'haurà 
d'esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació. 
 
4. JG907/000013/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Deixa r sense efecte 
subvencions del Pla Especial d'Inversions Sostenibl es 2014 (PEIS). 

 
La Junta de Govern de la Diputació, amb data 22 de juliol de 2014, a proposta del 
vicepresident de l’Àrea de Cooperació Local, va resoldre la convocatòria per a 
ajuntaments de subvencions del Pla Especial d’Inversions Sostenibles (PEIS 2014). 
 
En la Comissió qualificadora de data 08/07/14, es van valorar les peticions 
presentades pels ajuntaments, i van quedar pendents d’informar diverses sol·licituds 
a l’espera d’esmenes o aportació de documentació. 
 
Es van celebrar dues comissions qualificadores posteriors, en data 22/07/14 i en data 
16/09/14, i la concessió de subvencions es va fer mitjançant resolucions del President 
de dates 29/07/14 i 30/09/14, respectivament. 
 
Alguns dels ajuntaments inclosos en l’acord de Junta de Govern i les respectives 
resolucions, són els següents: 
 
Ajuntament: Cabanelles 
 

Exp. 
 Obra Codi Pressupost Subvenció 

AC/11650 

Ampliació xarxa d’abastament 
d’aigua de Vilademires fins a 
Can Comalat 

161 9.875,16 8.825,69 

Reparació de flonjalls del camí 
d’Espinavessa 155 12.700,00 11.350,32 

TOTAL 
 20.176,00 
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Ajuntament: Castelló d’Empúries 
 

Exp. 
 Obra Codi Pressupost Subvenció 

AC/11666 

Projecte per la realització de la 
xarxa de distribució de calor d 
ela central tèrmica de biomassa 
de Castelló d’Empúries 

425 274.918,20 130.872,00 

TOTAL 
 130.872,00 

 
Ajuntament: Mollet de Peralada 
 

Exp. 
 Obra Codi Pressupost Subvenció 

AC/11723 Pavimentació de la variant de 
circumval·lació 155 22.464,03 20.176,00 

TOTAL 
 20.176,00 

 
Ajuntament: Palau-saverdera 
 

Exp. 
 Obra Codi Pressupost Subvenció 

AC/11736 Nou vial de connexió entre Mas 
Bohera i Mas Isaac 155 84.899,76 14.899,76 

TOTAL 
 14.899,76 

Ajuntament: Rabós 
 

Exp. 
 Obra Codi Pressupost Subvenció 

AC/11756 

Portada d’aigua al dipòsit de 
Rabós d’Empordà, des de la ca-
nonada del servei d’abastament 
d’aigua en alta dels municipis de 
l’Alt Empordà 

161 119.085,43 20.140,00 

TOTAL 
 20.140,00 

 
En data 19/02/15, en no haver-se acreditat en el termini establert a les bases, 
l’adjudicació de les actuacions incloses en el Pla Especial d’Inversions Sostenibles 
2014, i que es podia dur a terme fins el 31/12/14, es va comunicar als ajuntaments de 
Cabanelles, Castelló d’Empúries i Rabós, l’obertura dels respectius expedients 
d’anul·lació de subvencions als efectes del previst en l'article 42.3 de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions i de conformitat amb l'article 84.2 de la Llei 30/92 de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Transcorregut el termini legal, cap dels ajuntaments notificats va formular 
al·legacions. 
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En data 21/12/15, en no haver-se justificat cap mena d’actuació en el termini establert 
a les bases, i que finalitzava el 30/11/15, es va comunicar als ajuntaments de Mollet 
de Peralada i Palau-saverdera, l’obertura dels respectius expedients d’anul·lació de 
subvencions als efectes del previst en l'article 42.3 de la Llei 38/2003, General de 
subvencions i de conformitat amb l'article 84.2 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Transcorregut el termini legal, cap dels ajuntaments notificats va formular 
al·legacions. 
 
Atesos els antecedents que s’acompanyen; vista la diligència de la Secretaria General 
i la fiscalització de la Intervenció de Fons, la Junta de Govern, a proposta del Diputat 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Deixar sense efecte els imports de les subvencions, atorgades per la 
Diputació en sessió de Junta de Govern de data 22/07/14 i per resolució del President 
de data 29/07/14 i 30/09/14, del Pla Especial d’Inversions Sostenibles (PEIS 2014), 
als ajuntaments que es detallen a continuació: 
 
Ajuntament Expedient Concepte subvencionat Motiu Import € 

per 
anul·lar 

Cabanelles AC/11650 Ampliació xarxa d’abastament 
d’aigua de Vilademires fins a 
Can Comalat/ Reparació de 
flonjalls del camí d’Espinavessa 

No 
adjudicació 
en termini 

20.176,00 

Castelló 
d’Empúries 

AC/11666 Projecte per la realització de la 
xarxa de distribució de calor d 
ela central tèrmica de biomassa 
de Castelló d’Empúries 

No 
adjudicació 
en termini 

130.872,00 

Mollet de 
Peralada 

AC/11723 Pavimentació de la variant de 
circumval·lació 

No 
justificació 
en termini 

20.176,00 

Palau- 
saverdera 

AC/11736 Nou vial de connexió entre Mas 
Bohera i Mas Isaac 

No 
justificació 
en termini 

14.899,76 

Rabós AC/11756 Portada d’aigua al dipòsit de 
Rabós d’Empordà, des de la 
canonada del servei 
d’abastament d’aigua en alta 
dels municipis de l’Alt Empordà 

No 
adjudicació 
en termini 

20.140,00 

TOTAL 206.263,76  
 
SEGON. Notificar el present acord als ajuntaments interessats. 
 
5. JG907/000014/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació convocatòria 
subvencions destinades a ajuntaments en l'àmbit de l'habitatge per l'any 
2016. 
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D’acord amb les bases per a l’atorgament de subvencions destinades als ajuntaments 
en l’àmbit de l’habitatge, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en data 19 de 
gener de 2016, i publicades al BOP núm. 19, de 29 de gener de 2016. 
 
Atesa la conveniència d’endegar l’expedient de concessió de les subvencions 
esmentades amb l’aprovació de la seva convocatòria. 
 
D’acord amb aquests antecedents, vista la diligència de la Secretaria General i la 
fiscalització de la Intervenció de Fons, d’acord amb la Instrucció de control intern de la 
Diputació aprovada pel Ple en sessió del dia 20 de maig de 2014, i de conformitat 
amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la Presidència 
(art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local), la Junta de Govern, a 
proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria de les subvencions destinades als ajuntament en 
l’àmbit de l’habitatge per l’any 2016 condicionada a l'aprovació definitiva de les bases, 
que es transcriu tot seguit: 
 
“Convocatòria de subvencions destinades als ajuntaments en l’àmbit de l’habitatge 
2016 
1. Objecte 
Subvencions destinades als ajuntaments en l’àmbit de l’habitatge de l’any 2016, 
d’acord amb les bases aprovades pel Ple de la Diputació en sessió de data 19 de 
gener de 2016 i publicades al BOP núm. 19, de 29 de gener de 2016. 
2. Crèdit pressupostari assignat i quantia total màxima que s’hi destina 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es financen amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 403/1521/46200 “ajuts ajuntaments Habitatge” de l’exercici 2016 i s’hi 
destina la quantitat total de 80.000 € 
3. Sol·licituds i termini de presentació  
Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament. 
El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de març fins al 29 d’abril de 2016, i 
s’haurà d’efectuar mitjançant el model normalitzat disponible a la web de la Diputació 
de Girona (www.ddgi.cat). 
4. Termini de resolució i notificació 
La Junta de Govern de la Diputació haurà d'emetre la corresponent resolució en el 
termini màxim de tres mesos a comptar des de la data final de presentació de 
sol·licituds. 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els 
sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu. 
5. Justificació 
El termini de justificació finalitzarà el 30 de novembre de 2016. 
6. Règim de recursos 
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi podrà 
interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs 
de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i al web de la Diputació de Girona.” 
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SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici de 2016 per un import 
màxim de 80.000,00 € amb càrrec a la partida 403/1521/46200. 
6. JG907/000019/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Accep tació de la renúncia a 
la subvenció del PEIS 2015 concedida a l'Ajuntament  de Castelló 
d'Empúries. 

 
De conformitat amb les bases específiques aprovades per la Diputació de Girona del 
Pla Especial d’Inversions Sostenibles (PEIS) 2015, reguladores dels ajuts econòmics 
als ajuntaments per al finançament d’inversions financerament sostenibles. 
EL dia 28 d’octubre de 2015, l'Ajuntament de Castelló d’Empúries presenta al 
Registre de la Diputació, la renúncia a l’import atorgat a la subvenció corresponent a 
la convocatòria de subvencions PEIS per la impossibilitat de donar compliment als 
terminis. 
 
Vist l’informe presentat per el cap del servei, i la diligència de la Secretaria General, la 
Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació 
Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER: Acceptar la renúncia de la subvenció concedida dins del Pla Especial 
d’Inversions Sostenibles (PEIS) 2015, a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per 
import de 29.440,05 €, i anul·lar la disposició de la despesa per aquest import. 
 
SEGON: Traslladar a l’interessat la present resolució.  
 
7. JG907/000020/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Autor ització a l'Ajuntament 
de Vidreres del canvi de destí de la subvenció que tenen concedida dins el 
PEIS 2015. 

 
Vista la sol·licitud de canvi de destí presentada per l’Ajuntament de Vidreres, i la 
diligència de la Secretaria General, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Vidreres el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el PEIS 2015 sense alterar l’import total, pel concepte i l’import que 
es detalla: 
 

 Repartiment inicial 
Exp. Obra Codi Pressupost Subvenció 
 
AC/12684 

Projecte de reforma de les 
voreres en un tram del carrer 
Lloret 

 
153 
 

 
214.305,75 € 
 

23.050,40 € 

TOTAL 
 23.050,40 € 

 
Repartiment amb el canvi de destí autoritzat 

Exp. Obra Codi Pressupost Subvenció 
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AC/12684 
Reforma i senyalització de la 
cruïlla entre els Carrers Maçanet 
i Lloret. 

133 82.278,55 € 23.050,40 € 

TOTAL 
 23.050,40 € 

SEGON. La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les 
establertes en la normativa del Pla d’Inversions Sostenibles de l’anualitat 2015.  
 
TERCER. Condicionar el lliurament de les subvencions, que són compatibles amb 
altres ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la seva justificació, amb la presentació del compte justificatiu 
(model www.ddgi.cat) dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 2016, 
l’acreditació del compliment de l’obligació de difusió establerta a la base 22ena i 
l’acreditació de la imputació pressupostària de les actuacions subvencionades.  
 
QUART:Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Vidreres, als efectes procedents. 
 
8. JG907/000006/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Acceptació formal de la  renúncia 
presentada per l'Agrupació Coral de les Comarques d e Girona, en què 
renuncia a la subvenció de 35.000 euros atorgada pe r conveni aprovat a la 
Junta de Govern de 22 de juliol de 2014. 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 22 de juliol de 2014, va aprovar el 
conveni a l’Agrupació Coral de les comarques de Girona per a la promoció i 
coordinació del moviment coral en l’àmbit intercomarcal en l’anualitat 2014. 
 
En data 24 de desembre de 2015, l’Agrupació Coral de les comarques de Girona, 
amb NIF G17773995, va presentar al registre de la Diputació de Girona (núm. 1-2015-
016499), un escrit en què renuncia a la subvenció de 35.000 euros atorgada per 
conveni aprovat a la Junta de Govern de 22 de juliol de 2014 (EC/25478), per a la 
promoció i coordinació del moviment coral en l’àmbit intercomarcal en l’anualitat 2014. 
 
Atès allò que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 
els articles 119.3 i 128.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que regulen les renúncies a 
subvencions. 
 
Vist l’informe del centre gestor i d'acord amb el visat de la Secretaria General i la 
fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació 
de Girona en data 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Agrupació Coral de les 
Comarques de Girona, amb NIF G17773995, en què renuncia a la subvenció de 
35.000 euros atorgada per conveni aprovat a la Junta de Govern de 22 de juliol de 
2014 (EC/25478), per a la promoció i coordinació del moviment coral en l’àmbit 
intercomarcal en l’anualitat 2014. 
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SEGON. Notificar aquest acord a l’Agrupació Coral de les Comarques de Girona. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a Intervenció i a Tresoreria General de la Diputació 
de Girona.  
 
9. JG907/000007/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Iniciar l'expedient de revocació de la 
subvenció concedida, de conformitat amb l'Ordenança  general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 

 
La Junta de Govern de la Diputació de 19 de maig de 2015 va resoldre la 
convocatòria de subvencions per al foment de projectes i activitats culturals d’interès 
públic local en l’anualitat de 2015. 
 
En el punt sisè de l’esmentat acord especificava que els beneficiaris havien de 
justificar l’import de la subvenció dins el termini que finalitzava el 30 d’octubre de 
2015. 
 
En relació amb les justificacions, els beneficiaris van presentar el corresponent 
compte justificatiu dins el termini establert, però amb requeriment d’esmenes a la 
justificació, que no van presentar dins el termini de requeriment; o no van presentar el 
compte justificatiu dins el termini establert per a la justificació. 
 
Vist allò que es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en relació amb l’obligació de justificació i comprovació de l’adequada 
justificació de la mateixa i que es desenvolupa al Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i el que 
s’estableix als articles 29 i 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la diligència de 
Secretaria general i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel 
Ple de la Diputació de Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta 
del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Declarar l’incompliment per part dels beneficiaris de la subvenció del que 
s’estipula al punt sisè de l’acord de resolució en què es regulen les condicions de 
justificació.  
 
SEGON. Iniciar l’expedient de revocació de la subvencions concedides, de 
conformitat amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, als 
beneficiaris que tot seguit es detallen: 
 

NIF Beneficiari Concepte Import 
subvenció  

Data 
justificació 

Termini 
justificació  

G55198451 Associació Fem Òpera, 
de Girona 

Òpera “Il Convito” 4.000,00 € 30/10/15 15/12/15 

G17840448 Associació Cultural La 
MarSonada de 
Palamós 

Festival Abril 
Folk 

1.000,00 € 30/10/15 24/11/15 
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G55231104 Associació Cultural 
Festival’Era de 
Llagostera 

Festival 
L’Era_Música 
alternativa 

1.000,00 € 30/10/15 27/11/15 

R1700154F Religioses del Monestir 
de St. Daniel de Girona 

II Cicle de 
concerts Mil·lena 

1.500,00 € 30/10/15 28/11/15 

G55101653 Associació Cat’Art de 
Quart 

I Jornada Tecno-
logies digitals 

500,00 € 30/11/15 07/12/15 

 
TERCER Tràmit d’audiència. Requerir als beneficiaris perquè presentin les 
al·legacions que considerin oportunes, en el termini de quinze dies comptats des de la 
data de la notificació del present acord. 
 
QUART. Notificar el present acord a les entitats relacionades en el punt segon.  
 
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria general de la 
Diputació de Girona  pel seu coneixement i efectes. 
 
10. JG907/000008/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Concessió d'una subvenc ió directa a 
DDM Visual, SL, de Girona, per al finançament del G irona A Capella 
Festival. 

 
DDM Visual, SL, de Girona, ha sol·licitat una subvenció exclosa de concurrència 
pública per al finançament del Girona A Capella Festival i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (EC / 26652). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2016 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor DDM Visual, SL, de Girona, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la diligència de 
Secretaria General i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel 
Ple de la Diputació de Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta 
del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a DDM Visual, SL, de Girona, per al finançament del 
Girona A Capella Festival que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

EC / 26652 DDM Visua l,  SL de 
Girona 

B17752684 Girona A Capella Festival 2016  

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

66.100,00 € 66.100,00 € 17.000,00 € 25,71 % 66.100,00 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DISSET MIL (17.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500-3340-47906 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2016. 
 
TERCER. Objecte. 
a) La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està 
destinada exclusivament a l’execució de despeses ordinàries relacionades amb el 
Girona A Capella Festival i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
b) Es consideren despeses subvencionables totes les incloses en el pressupost de 
despeses que consta a la sol·licitud de subvenció. 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible 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. 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. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que DDM Visual, SL, de Girona, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. DDM Visual, SL, de Girona, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) 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; 
c) 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 presentació de la sol·licitud; 
d) 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;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 17.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 25,71 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. DDM Visual, SL, de Girona, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 66.100,00 € corresponents a l’import total de les despeses 
que consten en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat 
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que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de 
documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Girona A Capella Festival. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació. La 
subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de setembre de 
2016. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt DDM Visual, SL, de Girona, presenti la documentació justificativa, es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
DDM Visual SL, de Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
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ONZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació 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; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a DDM Visual, SL, de Girona. 
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria general de la 
Diputació de Girona. 
 
11. JG907/000009/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Acceptació formal de la  renuncia 
presentada per l'entitat Anou Audiovisuals SL, en q ue renúncia a la 
subvenció de 1.125 euros atorgada per acord de la J unta de Govern de 19 
de maig de 2015, per a la producció del documental "Temporada Alta". 

 
Acord de la Junta de Govern de 19 de maig de 2015 en què s’aprova la resolució de 
la convocatòria de subvencions adreçades al foment de projectes i activitats d’interès 
públic local, en l’anualitat 2015, en la qual, entre d’altres, es va concedir una 
subvenció a l’entitat ANOU AUDIOVISUALS SL, per a la producció del documental 
“Temporada Alta”. 
 
La Junta de Govern de 20 d’octubre de 2015 va concedir una pròrroga per la 
presentació dels justificants de la subvenció, d’acord a la sol·licitud de l’entitat entrada 
per registre en data de 29 de setembre de 2015 (Núm. registre: 1-2015-011400). 
 
Atès allò que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 
els articles 119.3 i 128.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que regulen les renúncies a 
subvencions. 
 
Vist l’informe del centre gestor i d'acord amb el visat de la Secretaria General i la 
fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació 
de Girona en data 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’entitat Anou Audiovisuals 
SL, amb NIF B64606502, en que renuncia a la subvenció de 1.125 euros atorgada 
per acord de la Junta de Govern de 19 de maig de 2015 (EC/26436), per a la 
producció del documental “Temporada Alta”. 
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SEGON. Notificar aquest acord a l’entitat Anou Produccions SL. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a Intervenció i a Tresoreria general de la Diputació 
de Girona.  
 
12. JG907/000010/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Concessió d'una subvenc ió directa a 
la Fundació Festival de Cinema de Girona, ubicada a  Riudellots de la 
Selva, per al finançament del 28è Festival de Cinem a de Girona. 

 
La Fundació Festival de Cinema de Girona, de Riudellots de la Selva, ha sol·licitat 
una subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament del Festival de 
Cinema de Girona i s’ha instruït l'expedient corresponent (EC / 26655). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2016 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Festival de Cinema de Girona, de 
Riudellots de la Selva, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es 
pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en 
l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la diligència de 
Secretaria general i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel 
Ple de la Diputació de Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta 
del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Festival de Cinema de Girona, de 
Riudellots de la Selva, per al finançament del Festival de Cinema de Girona, que es 
detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

EC / 26655 Fundac ió Festival de 
Cinema de Girona – 
Riudellots de la 
Selva 

G17556747 Festival de Cinema de Girona 2016 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

35.000,00 € 35.000,00 € 10.000,00 € 28,57 % 35.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS (10.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48011 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2016. 
 
TERCER. Objecte. 
a) La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està 
destinada exclusivament a l’execució de despeses ordinàries relacionades amb el 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 

 
22 

Festival de Cinema de Girona i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
b) Es consideren despeses subvencionables totes les incloses en el pressupost de 
despeses que consta a la sol·licitud de subvenció. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible 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. 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. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que la Fundació Festival de 
Cinema de Girona, de Riudellots de la Selva, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Festival de Cinema de Girona, de 
Riudellots de la Selva, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) 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; 
c) 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 presentació de la sol·licitud; 
d) 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;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 10.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 28,57 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. La Fundació Festival de Cinema de Girona, de 
Riudellots de la Selva, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
35.000,00 €, corresponents a l’import total de les despeses que consten en el 
pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival de Cinema de Girona. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació. La 
subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de d’octubre de 
2016. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt la Fundació Festival de Cinema de Girona, de Riudellots de la Selva, 
presenti la documentació justificativa, es procedirà a la revisió corresponent. En cas 
de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que 
s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti 
les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es 
considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es 
determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Festival de Cinema de Girona, de Riudellots de la Selva, i els tercers 
relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a 
sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la 
Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació 
es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de 
les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
ONZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
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persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació 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; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Festival de Cinema de Girona, de 
Riudellots de la Selva. 
 
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria general de la 
Diputació de Girona. 
 
13. JG907/000012/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Acceptar la renúncia d e la 
subvenció concedida a l'Associació Mans Màgiques de l Món per a l'edició 
de la publicació "De la Costa Brava al món". 

 
En data 16 de juny de 2015, la Junta de Govern va atorgar a l'Associació Mans 
Màgiques del Món, amb CIF G17699117, una subvenció per a l'edició de la publicació 
“De la Costa Brava al món” (exp. 4640) per un import de 1.840 euros. 
 
En data 3 de novembre de 2015, la Junta de Govern va concedir a l'Associació Mans 
Màgiques del Món, amb CIF  G17699117, una pròrroga de la justificació de la 
subvenció per a l'edició de la publicació “De la costa Brava al Món” (exp. 4640) 
 
En data 20 de gener de 2016 l'Associació Mans Màgiques del Món, amb CIF  
G17699117, presenta un escrit de renúncia a la subvenció concedida per Junta de 
Govern en data 16 de juny de 2015 per a l'edició de la publicació “De la Costa Brava 
al món” (exp.4640). 
 
Vist l'informe del centre gestor i d'acord amb el visat de la Secretaria General i la 
fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació 
de Girona en data 17 de març de 2015.  
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER: Acceptar formalment la renúncia presentada per l'Associació Mans 
Màgiques de Món CIF número G17699117 de data 20 de gener de 2016, a la 
subvenció de 1.840 euros atorgada per la Junta de Govern de data 16 juny de 2015 
(expedient UP/4640), en concepte de subvenció per a l'edició de la publicació “De la 
Costa Brava al món”. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l'Associació Mans Màgiques de Món. 
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QUART. Traslladar aquest acord a Intervenció. 
 
14. JG907/000013/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Acceptar la renúncia d e la 
subvenció concedida a Raval Edicions, SLU per a l'e dició de la publicació 
"Geografia literària gironina". 

 
Vist l'escrit presentat per Raval Edicions, SLU amb CIF número B64312044 de data 
27 de gener de 2016, en què renuncia a la subvenció de 1.860,00 euros atorgada per 
la Junta de Govern de data 16 de juny de 2015 (expedient UP/4627), per a l'edició de 
la publicació “Geografia literària gironina”. 
 
 
 
D'acord amb el visat de la Secretaria General i la fiscalització realitzada segons la 
instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de 
maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona en data 17 de març de 
2015  
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER: Acceptar formalment la renúncia presentada per Raval Edicions SLU amb 
CIF número B64312044 de data 27 de gener de 2016, en què renuncia a la subvenció 
de 1.860,00 euros atorgada per la Junta de Govern de data 16 juny de 2015 
(expedient UP/4627), en concepte de subvenció per a l'edició de la publicació 
“Geografia literària gironina”. 
 
SEGON. Notificar aquest acord Raval Edicions, SLU. 
 
TERCER Traslladar aquest acord a Intervenció. 
 
 
15. JG907/000014/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la concess ió d'una 
subvenció directa a l'Orquestra de Girona, per al f inançament del 
funcionament i la promoció de la música. 

 
L’Associació Orquestra de Girona, ha sol·licitat una subvenció exclosa de 
concurrència pública per al finançament del funcionament i la promoció de la música, i 
s’ha instruït l'expedient corresponent (EC/26654). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2016 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Orquestra de Girona, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; 
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la diligència de 
Secretaria General i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel 
Ple de la Diputació de Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta 
del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Orquestra de Girona, per al 
finançament del funcionament i la promoció de la música, que es detalla a 
continuació:  
 
 

Número 
d'expedient 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

EC/26654 Associació 
Orquestra de Girona 

G17469859 Funcionament i promoció de la 
música de l’Orquestra de Girona 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

56.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 100 % 40.000,00 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUARANTA MIL EUROS 
(40.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48016 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2016. 
 
TERCER. Objecte. 
a) La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està 
destinada exclusivament a l’execució de despeses ordinàries relacionades amb el 
funcionament i la promoció de la música i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
b) Es consideren despeses subvencionables totes les incloses en el pressupost de 
despeses que consta a la sol·licitud de subvenció. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible 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. 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. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Associació Orquestra de 
Girona, accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades 
per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a 
comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Associació Orquestra de Girona té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) 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 
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actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) 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 presentació de la sol·licitud; 
d) 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;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 40.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 100 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. Es podran fer pagaments fraccionats mitjançant la presentació de 
comptes justificatius parcials corresponents a la despesa efectuada en un període 
determinat. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Associació Orquestra de Girona, ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 40.000,00 € corresponents a l’import de les 
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat 
que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de 
documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
dels concerts realitzats per l’Orquestra de Girona. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació. La 
subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de desembre de 
2016. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’Associació Orquestra de Girona, presenti la documentació justificativa, 
es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert 
en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els 
defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, 
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amb la indicació que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de 
justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Associació Orquestra de Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
ONZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació 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; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Orquestra de Girona..  
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria General de la 
Diputació de Girona. 
 
16. JG907/000015/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la iniciac ió de 
l'expedient de revocació de la concessió, a l'Ajunt ament de Rabós 
d'Empordà, d'una subvenció en concepte de despeses culturals del Fons 
de Cooperació Econòmica i Cultural 2015. 
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La Junta de Govern de la Diputació de 7 d’abril de 2015 va concedir a l’Ajuntament de 
Rabós d’Empordà una subvenció en concepte de despeses culturals del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural 2015 per un import de 4.325,85 €. 
 
En el punt setè de l’esmentat acord s’establia que la subvenció quedava condicionada 
al compliment de la seva justificació dins el termini que finalitzava el 30 de novembre 
de 2015.  
 
En data de 20 de novembre de 2015 l’Ajuntament de Rabós d’Empordà va presentar 
el compte justificatiu corresponent i es va fer un requeriment d’esmena de la 
justificació de la subvenció per no estar al corrent de pagament amb l’Agència Estatal 
Tributària.  
 
El termini per presentar el certificat de l’AET s’establia fins al dia 4 de gener de 2016 
sense que l’Ajuntament de Rabós hagi presentat la documentació requerida. 
 
Vist allò que es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en relació amb l’obligació de justificació i comprovació de l’adequada 
justificació de la mateixa i que es desenvolupa al Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i el que 
s’estableix als articles 29 i 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la diligència de 
Secretaria General i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel 
Ple de la Diputació de Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta 
del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat ACORDA:  
 
PRIMER. Declarar l’incompliment per part de l’Ajuntament de Rabós d’Empordà del 
què s’estipula al punt setè de l’acord de resolució en què es regulen les condicions de 
justificació.  
 
SEGON. Iniciar l’expedient de revocació de la subvenció concedida, de conformitat 
amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i que es detalla 
tot seguit: 
 

NIF Beneficiari Concepte Import 
subvenció 

Data 
justificació 

Termini 
esmena 

justificació 
P1715200J Ajuntament de 

Rabós d’Empordà 
Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural  

4.325,85 € 30/10/15 04/01/2016 

 
TERCER. Tràmit d’audiència. Requerir a l’Ajuntament de Rabós d’Empordà perquè 
presenti les al·legacions que consideri oportunes, en el termini de quinze dies 
comptats des de la data de la notificació del present acord. 
 
QUART. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Rabós d’Empordà. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció general i a la Tresoreria General de 
la Diputació de Girona  pel seu coneixement i efectes. 
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17. JG907/000016/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 
Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la subvenc ió 
nominativa a l'entitat Multi-Art Produccions, SL pe r al Black Music Festival 
2016. 

 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2016 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor Multi-Art Produccions, SL, de Salt, de conformitat 
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la diligència de 
Secretaria general i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel 
Ple de la Diputació de Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta 
del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Multi-Art Produccions, SL, de Salt, per al 
finançament del Black Music Festival en l’anualitat de 2016: 
 

Núm. d'expedient Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la subvenció 

EC/26653 Multi-Art 
produccions, SL 
de Salt 

B17704024 Black Music Festival 2016 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a justificar 
€ 

160.100,00 € 160.100,00 € 38.000,00 € 23,73 % 160.100,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-VUIT MIL EUROS, 
(38.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47900 del Pressupost 
de la Diputació de Girona de 2016. 
 
TERCER. Objecte. 
a) La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està 
destinada exclusivament a l’execució de despeses ordinàries relacionades amb el 
Black Music Festival i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
b) Es consideren despeses subvencionables totes les incloses en el pressupost de 
despeses que consta a la sol·licitud de subvenció. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible 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. 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. 
 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 

 
31 

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. D'acord a l'article 21.4 de l'Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà per part de l'ens beneficiari 
l'acceptació expressa de la subvenció. 
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. Multi-Art Produccions, SL, de Salt, té les obligacions 
següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) 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; 
c) 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 presentació de la sol·licitud; 
d) 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;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Pagament de la subvenció. De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació 
d’aquest acord, de conformitat amb el punt cinquè d’aquest acord, es procedirà al 
pagament de VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS EUROS (26.600,00 €) en concepte de 
bestreta, que corresponen al 70 % de l’import de la subvenció, com a finançament 
necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. El pagament 
es farà sense necessitat de constitució de fiança o garantia. 
 
Quan Multi-Art Produccions, SL, de Salt, hagi presentat al Registre General de la 
Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt vuitè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de d’ONZE MIL 
QUATRE-CENTS EUROS, (11.400,00 €) corresponent al 30 % restant.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. Multi-Art Produccions, SL, de Salt, ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 160.100,00 € corresponents a l’import total de 
les despeses que consten en el pressupost de despeses de la sol·licitud de 
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació d’un compte 
justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat 
a l’apartat de documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Black Music Festival 2016. 
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació. La 
subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de setembre de 
2016. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt Multi-Art Produccions, SL, de Salt, presenti la documentació justificativa, 
es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert 
en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els 
defectes que se li indiquin o bé que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, 
amb la indicació que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de 
justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Multi-Art Produccions, SL, de Salt, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
ONZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de la Diputació de 
Girona.  
 
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació 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; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a Multi-Art Produccions, SL, de Salt. 
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
 
18. JG907/000017/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Associació Grup de Recerca de Cerdan ya per al Festival 
Internacional de Cinema. 

 
L’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, de Puigcerdà, ha sol·licitat una 
subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament del VII Festival 
Internacional de Cinema de Cerdanya i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(EC/26656). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2016 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, de 
Puigcerdà, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la diligència de 
Secretaria General i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel 
Ple de la Diputació de Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta 
del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat ACORDA 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, de 
Puigcerdà, per al finançament del VII Festival Internacional de Cinema de Cerdanya 
que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

EC/26656 Associació Grup de 
Recerca de 
Cerdanya, de 
Puigcerdà 

G55039481 VII Festival Internacional de 
Cinema de Cerdanya  

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

13.700,00 € 13.700,00 € 6.200,00 € 45,25 % 13.700,00 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SIS MIL DOSCENTS EUROS 
(6.200,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48015 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2016. 
 
TERCER. Objecte. 
a) La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està 
destinada exclusivament a l’execució de despeses ordinàries relacionades amb el VII 
Festival Internacional de Cinema de Cerdanya i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
b) Es consideren despeses subvencionables totes les incloses en el pressupost de 
despeses que consta a la sol·licitud de subvenció. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible 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. 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. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. D'acord a l'article 21.4 de l'Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà per part de l'ens beneficiari 
l'acceptació expressa de la subvenció. 
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, de 
Puigcerdà,  té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) 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; 
c) 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 presentació de la sol·licitud; 
d) 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;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Pagament de la subvenció. De conformitat amb allò que disposa l'article 34.4 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, tan bon punt s'hagi produït l'acceptació 
d'aquest acord, de conformitat amb el punt cinquè d'aquest acord, es procedirà al 
pagament de QUATRE MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS (4.340,00 €) en 
concepte de bestreta, que corresponen al 70 % de l'import de la subvenció, com a 
finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. 
El pagament es farà sense necessitat de constitució de fiança o garantia. 
 
Quan l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, de Puigcerdà, hagi presentat al 
Registre General de la Diputació la justificació econòmica de l'anualitat en curs, de 
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conformitat amb el que s'estableix en el punt vuitè d'aquest acord, es farà efectiva la 
quantitat de MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS (1.860,00 €),corresponent al 30 % 
restant.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, de 
Puigcerdà, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 13.700,00 € 
corresponents a l’import total de les despeses que consten en el pressupost de 
despeses de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General 
de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha de contenir la 
informació següent:  
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del VII Festival Internacional de Cinema de Cerdanya. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació. La 
subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de setembre de 
2016. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, de Puigcerdà, presenti la 
documentació justificativa, es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el 
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé que presenti les al·legacions 
que s’estimi oportunes, amb la indicació  que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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L’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, de Puigcerdà, i els tercers relacionats 
amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les 
actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, 
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera 
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les 
sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
ONZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació 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; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, de 
Puigcerdà.  
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
 
19. JG907/000018/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a la Fundació Josep Pla per a la promoci ó de la lectura i els 
estudis del patrimoni literari de Josep Pla. 

 
La Fundació Josep Pla de Palafrugell ha sol·licitat l’aportació econòmica de la 
Diputació per al finançament de la promoció de la lectura i els estudis del patrimoni 
literari de Josep Pla en l’anualitat 2016, i s’ha instruït l’expedient corresponent 
(EC/26658). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2016 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Josep Pla, de Palafrugell, de 
conformitat amb allò que preveu l'article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2005, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; 
 
Vist l’informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la diligència de 
Secretaria general i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel 
Ple de la Diputació de Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta 
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del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat ACORDA 
 
PRIMER. Concedir a la Fundació Josep Pla de Palafrugell la subvenció per al 
finançament de les despeses de personal relacionades amb la promoció de la lectura 
i els estudis del patrimoni literari de Josep Pla en l’anualitat de 2016, que es detalla a 
continuació:  
 

Núm. 
d'expedient 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

EC/26658 Fundació Josep 
Pla de Palafrugell 

G17337221 Finançament de  la promoció de 
la lectura i els estudis del 
patrimoni literari de Josep Pla 
(Despeses de personal)  

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
Subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a justificar 
 

180.750,00 € 127.000,00 € 42.750,00 € 33,66% 127.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUARANTA-DOS MIL SET-
CENTS CINQUANTA EUROS (42.750,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3340/48008 del pressupost de la Diputació de Girona de 2016. 
 
TERCER. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està 
destinada exclusivament a donar suport al finançament de la promoció de la lectura i 
els estudis del patrimoni literari de Josep Pla en l’exercici de 2016 i no podrà ser 
utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. Es consideren despeses 
subvencionables les despeses de personal que consten en el pressupost de 
despeses de la sol·licitud de subvenció. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible 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. 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. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considerarà que la Fundació Josep Pla 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Josep Pla, de Palafrugell, té les 
obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) 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; 
c) 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 presentació de la sol·licitud; 
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d) 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;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Complir les altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 
aplicables. 
 
SETÈ. Pagament de la subvenció. Es procedirà al pagament de la subvenció, per 
l’import de 42.750,00 €, que representa un percentatge de finançament del 33,66 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt vuitè d’aquest acord. Es podran fer pagaments fraccionats mitjançant la 
presentació de comptes justificatius parcials corresponents a la despesa efectuada en 
un període determinat. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. S’haurà de justificar la subvenció concedida per l'import 
de 127.000,00 €, corresponent a les despeses de personal que consten en el 
pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat, a l’apartat de documentació), i que 
ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria de la Fundació Josep Pla, de Palafrugell, de l’anualitat de 2016 on 
s’indiqui: la descripció de l’activitat, una valoració motivada, les accions i projectes 
que s’hagin generat, calendari de llocs i dates i balanç econòmic; 
b) Una relació classificada de les despeses subvencionables efectuades; 
c) Nòmines i documentació acreditativa del pagament de la seguretat social dels 
treballadors; 
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual utilitzada en la difusió pública de 
les activitats de la Fundació Josep Pla en l’anualitat 2016 on consti el logotip de la 
Diputació de Girona. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de desembre  de 
2016. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt la Fundació Josep Pla, de Palafrugell, presenti la documentació 
justificativa, es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
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indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Josep Pla, de Palafrugell i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
ONZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació 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; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Josep Pla de Palafrugell. 
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
 
20. JG907/000019/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació de l'aportaci ó econòmica 
consignada nominativament a favor de la Fundació Gi rona: Universitat i 
Futur per al finançament de les activitats en l'anu alitat 2016. 
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La Fundació Girona: Universitat i Futur ha sol·licitat l’aportació econòmica de la 
Diputació per al finançament de les seves activitats en l’anualitat 2016. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2016 es preveu una aportació 
consignada nominativament a favor de la Fundació Girona: Universitat i Futur, de 
conformitat amb allò que s’estableix a l'article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, la concessió d’aquesta aportació es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2005, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
 
Vist l’informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la diligència de 
Secretaria General i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel 
Ple de la Diputació de Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta 
del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA 
 
PRIMER. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SETANTA-SIS MIL EUROS 
(76.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48002 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2016, amb destinació a la Fundació Girona: Universitat i 
Futur, NIF G17301094, en concepte d’aportació per al finançament general de 
l'activitat de la Fundació en l'anualitat de 2016. 
SEGON. Acceptació de la subvenció. D’acord a l’article 21.4 de l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari 
l’acceptació expressa de la subvenció.  
 
TERCER. Pagament de la subvenció. De conformitat amb allò que disposa l’article 
34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació 
d’aquest acord, de conformitat amb el punt segon, es procedirà al pagament de 
CINQUANTA-TRES MIL DOS-CENTS EUROS (53.200,00 €) en concepte de 
bestreta, que corresponen al 70% de l’import de la subvenció, com a finançament 
necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. El pagament 
es farà sense necessitat de constitució de fiança o garantia 
 
Quan la Fundació Girona: Universitat i Futur, hagi presentat al registre general de la 
Diputació la justificació de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que s’estableix en 
el punt quart d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de VINT-I-DOS MIL VUIT-
CENTS EUROS, (22.800,00 €) corresponent al 30% restant.  
 
QUART. La Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur ha de presentar al Registre 
General de la Diputació, en el termini que finalitza el 30 de novembre de 2016, la 
documentació següent:  
1. Actes dels òrgans col·legiats de govern. 
2. Identificació dels òrgans unipersonals i col·legiats del patronat, i dels 

d’administració  
3. Memòria de l’exercici 2015 
4. Execució de l'exercici econòmic de 2015 
5. Darrer informe d’auditoria de comptes, si escau. 
6. Dossier de premsa. 
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CINQUÈ. La Fundació Girona: Universitat i Futur haurà de fer constar de forma 
explícita la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona en tot acte o 
documentació que generi. L’incompliment d’aquest acord podrà donar lloc a la 
revocació de l’aportació. 
 
SISÈ. Règim Jurídic. En tot allò no previst en aquest acord, és aplicable la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú; 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. 
 
SETÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Girona: Universitat i Futur. 
 
VUITÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
 
21. JG907/000020/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'entitat Mithistòrima Produccions SL per a la programació de 
la sala La Planeta. 

 
Mithistòrima Produccions SL, de Girona, ha sol·licitat una subvenció exclosa de 
concurrència pública per al finançament del funcionament i la programació estable de 
teatre, música, dansa i teatre familiar de la Sala La Planeta de Girona en l’anualitat de 
2016, i s’ha instruït l'expedient corresponent (Exp. EC/26659). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2016 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Mithistòrima Produccions SL, de Girona, de 
conformitat amb allò que preveu l'article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2005, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; 
 
Vist l’informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la diligència de 
Secretaria General i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel 
Ple de la Diputació de Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta 
del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Mithistòrima Produccions SL, de Girona, per al 
finançament del funcionament i la programació estable de teatre, música, dansa i 
teatre familiar de la Sala La Planeta de Girona, en l’anualitat de 2016, que es detalla a 
continuació:  
 

Núm. 
d'expedient 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 
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EC/26659 Mithistòrima 
Produccions, S.L. 
de Girona 

B17777863 Funcionament i programació 
estable de teatre, música, 
dansa i teatre familiar de la 
Sala La Planeta de Girona  

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

205.500,00 € 111.500,00 € 28.500,00 € 25,56 % 111.500,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-VUIT MIL CINC-
CENTS EUROS (28.500,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3340/47901 del pressupost de la Diputació de Girona de 2016. 
 
TERCER. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està 
destinada exclusivament a donar suport al funcionament i a la programació estable de 
teatre, música, dansa i teatre familiar de la Sala La Planeta en l’exercici de 2016 i no 
podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. Es consideren despeses 
subvencionables totes les detallades en el punt vuitè del present acord. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible 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. 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. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considerarà que Mithistòrima Produccions, 
SL, de Girona, accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, 
a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. Mithistòrima produccions SL, de Girona, té les 
obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) 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; 
c) 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 presentació de la sol·licitud; 
d) 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;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
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SETÈ. Quantia, finançament i pagament de la subvenció. Es procedirà al pagament 
de la subvenció, per l’import de 28.500,00 €, que representa un percentatge de 
finançament del 25,56 % una vegada justificada segons s'estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. S’haurà de justificar la subvenció concedida per l'import 
de 111.500,00 € corresponents a les despeses següents: caixets de les companyies, 
publicitat, noves produccions i explotació de les produccions, que consten en el 
pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat, que ha de 
contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria de la programació de la Sala La Planeta en l’anualitat de 2016; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual utilitzada en la difusió pública de 
la programació de la Sala La Planeta on consti el logotip de la Diputació de Girona. 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació. 
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre  de 
2016. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt Mithistòrima produccions SL, de Girona, presenti la documentació 
justificativa, es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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Mithistòrima Produccions SL, de Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
ONZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació 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; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a Mithistòrima Produccions SL, de Girona. 
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
 
22. JG907/000022/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Monuments (018): Aprovació de la convocatòria de s ubvencions 
als ajuntaments entitats i particulars de les comar ques gironines per a la 
restauració i conservació d'immobles de valor patri monial. 

 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, entitats i 
particulars de les comarques gironines per a la restauració i conservació d'immobles 
d'interès patrimonial de l'Àrea de Cooperació Local, Cultural i Acció Social de la 
Diputació de Girona per a l'anualitat 2016 (BOPG núm. 11, de 17 de gener de 2014). 
 
Atès que la Junta de Govern és l'òrgan competent per promoure les successives 
convocatòries de concurs públic (Disposició addicional primera de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona). 
 
Vist l’informe del cap de Monuments i la fiscalització realitzada segons la Instrucció de 
control intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014; 
i modificada pel Ple de la Diputació de Girona en data 17 de març de 2015, la Junta 
de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria per a la presentació de sol·licituds de subvencions 
als ajuntaments, entitats i particulars de les comarques gironines per a la restauració i 
conservació d'immobles d'interès patrimonial de l'Àrea de Cooperació Local, Cultural i 
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Acció Social de la Diputació de Girona, per a l'anualitat 2016, segons el text que es 
transcriu a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ 
D'IMMOBLES D'INTERÈS PATRIMONIAL, ANY 2016. 
1. Objecte.  
L'objecte de les subvencions és la restauració i conservació d’immobles d’interès 
patrimonial de la demarcació de Girona, any 2016. 
2. Destinataris.  
Els destinataris d’aquestes línies de subvencions són els ajuntaments o ens locals de 
la demarcació de Girona, les entitats i els particulars. 
3. Publicació de les bases específiques reguladores. 
Les bases específiques reguladores de les subvencions previstes en aquesta 
convocatòria es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 11, 
de 17 de gener de 2014. 
4. Crèdits pressupostaris  
L’import destinat a aquesta convocatòria és inicialment de 800.000,00 €. Les 
subvencions aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 505/3360/76200 (Pla de 
monuments) del Pressupost General de la Diputació de Girona del 2016.  
Aquesta convocatòria queda condicionada a la possibilitat d’incrementar-la amb una 
quantia addicional, derivada de l’augment dels crèdits pressupostaris previstos 
inicialment per l’aplicació pressupostària 505/3360/76200 mitjançant una modificació 
de crèdit.  
En el cas d’incorporar la quantia addicional, la resolució de la concessió de 
subvencions d’aquesta, en cap cas pot alterar la resolució inicial de la present 
convocatòria. 
L'efectivitat de la quantia addicional quedarà condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit i a la tramitació del conseqüent l’expedient de modificació de 
crèdit. 
La quantia addicional es concedirà automàticament entre els sol·licitants de la 
resolució inicial que no s’haguessin pogut atendre per manca pressupostària i, en tot 
cas, seguint l’ordre i la proporció d’aportació en funció de la puntuació obtinguda a 
l’acta de la Comissió qualificadora. 
5. Terminis i presentació de sol·licituds.  
El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes subvencions 
començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i finalitzarà al cap de vint dies naturals. 
Les subvencions s’hauran de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre 
de 2016. Concretament, es considerarà com a despesa efectuada aquella que s’hagi 
meritat durant el període previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans 
del l’acabament del període de justificació. L’execució total o parcial de l’activitat es 
pot subcontractar. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model 
normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a través 
de les següents modalitats:  
PRESENTACIÓ CONVENCIONAL: presentar-la al Registre General de la Diputació 
de Girona, pujada de Sant Martí, 5 – 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: signar-la electrònicament, mitjançant signatura 
electrònica de l’Agència Catalana de Certificació o de l’Agència Notarial de 
Certificació. 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 
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Diputació o per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992 en el termini de 3 
dies següents hàbils des de la data en què s’ha signat electrònicament la sol·licitud. 
De coincidir l’últim dia en dissabte serà el següent dia hàbil.  
6. Resolució i notificació.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en el termini màxim de sis mesos haurà 
de resoldre i notificar la resolució del procediment. La resolució es notificarà als 
interessats i es farà pública de conformitat amb allò que disposa la vigent Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona. Si transcorre el termini màxim 
sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats es considerarà 
desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.  
7. Règim de recursos. 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. En estar establertes les 
subvencions atorgades mitjançant un percentatge de finançament, s’accepta la 
possibilitat de modificar aquest percentatge seguint el mateixos passos previstos a les 
bases pel seu atorgament (dictamen Junta Qualificadora i acord Junta de Govern). 
Alhora, queda prohibit concertar l’execució total o parcial de l’activitat subvencionada 
a persones vinculades a l’entitat beneficiària.  
8. Publicitat. 
La convocatòria es publicarà al tauler de la Diputació, al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, i al web corporatiu”. Igualment, en el cas que s'aprovi una quantia 
addicional, l'òrgan concedent haurà de publicar la declaració de crèdits disponibles i la 
distribució definitiva en els mateixos mitjans que la convocatòria inicial.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria de l'exercici 2016 per un 
import de VUIT-CENTS MIL EUROS (800.000,00 €), i posposar fins a la resolució 
d'aquesta, la tramitació de la modificació de crèdit que ha de distribuir el pressupost 
actualment previst en l'aplicació pressupostària 505/3360/76200, entre aquesta 
mateixa aplicació pressupostària i aquelles en què s'hauran d'imputar les subvencions 
que s'atorguin, en funció de la personalitat jurídica dels beneficiaris. 
 
TERCER. Facultar àmpliament al president de la Diputació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, per resoldre els recursos que es puguin interposar contra 
la present convocatòria i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir. 
 
QUART. Traslladar aquest acord a la Intervenció General. 
 
23. JG907/000023/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'un reintegr ament parcial 
de la subvenció concedida i pagada en concepte de p romoció i 
coordinació del moviment coral en l'àmbit intercoma rcal en l'anualitat 
2013. 

 
La Junta de Govern de la Diputació de 3 de maig de 2011 va concedir a l'Agrupació 
Coral de les comarques de Girona una subvenció exclosa de concurrència pública per 
al foment i la coordinació del moviment coral en l’àmbit intercomarcal en el trienni 
2011-2013, per un import de 40.000,00 euros anuals.  
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Es va signar el conveni regulador de la subvenció (el 24 de maig de 2011 per part de 
l'Agrupació Coral de les comarques de Girona i el 26 de maig de 2011 per part de la 
Diputació de Girona). En el pacte setè del conveni es va establir que la subvenció 
s'havia de justificar dins el termini que finalitzava el 31 de gener de l’any següent al de 
l’exercici corresponent.  
 
En relació amb la justificació de l’anualitat 2013, l’Agrupació Coral de les comarques 
de Girona va presentar el corresponent compte justificatiu dins el termini establert, en 
data 28 de gener de 2014 (registre d'entrada núm. 574), i es va fer el document 
comptable corresponent al pagament per l’import de 40.000,00 € en data 6 de juny de 
2014. 
 
En data 25 de febrer de 2015 es va fer un requeriment de complementació de la 
justificació de l’anualitat de 2013, de conformitat amb allò estipulat en el pacte cinquè, 
apartat b del conveni regulador de concessió de la subvenció, tot sol·licitant la 
presentació de la relació de les transferències bancàries del pagament de les 
actuacions de les corals de l’any 2013, de les quals es va presentar la factura 
corresponent, tot atorgant un termini de 15 dies per presentar-ho. Aquest termini va 
finalitzar el 26 de març de 2015, sense que l’Agrupació Coral de les comarques de 
Girona, hagi presentat cap contesta o al·legació. 
 
En data 19 de maig de 2015 es va iniciar el procediment de revocació de la 
subvenció, vist l’incompliment per part de l’Agrupació Coral de les comarques de 
Girona de prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 
requerida respecte l’activitat per la qual es va concedir la subvenció (pacte cinquè, 
apartat b del conveni regulador de la subvenció). 
 
En el tràmit d’audiència de l’expedient de revocació de la subvenció, l’Agrupació Coral 
de les comarques de Girona va presentar un escrit d’al·legacions, de data 22 de juny 
de 2015, en el qual essencialment s’al·lega problemes de liquiditat de la pròpia 
Agrupació que, per les raons que s’exposen al propi escrit han impossibilitat la 
justificació dels 40.000 euros. 
 
En data 20 d’octubre de 2015, la Secretaria General de la Diputació de Girona 
informa favorablement la continuïtat de l’expedient de revocació de la subvenció, 
sense perjudici que la revocació que s’acordi i el posterior expedient de reintegrament 
que se’n derivi pugui acordar-se una revocació i reintegrament parcial, en la mesura 
que l’entitat ha justificat una part de la subvenció concedida i pagada. 
 
En data de 24 de novembre de 2015 la Junta de Govern de la Diputació de Girona 
acorda finalitzar el procediment de revocació de la subvenció i iniciar el procediment 
de reintegrament parcial. 
 
El dia 7 de desembre de 2015 l’Agrupació Coral de les comarques de Girona rep la 
notificació del trasllat de l’acord de la Junta de Govern d’inici de l’expedient de 
reintegrament i del període d’al·legacions del mateix. 
 
Passats els 15 dies hàbils des de la recepció del trasllat, no s’han rebut al·legacions 
per part de l’Agrupació Coral de les comarques de Girona. 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la diligència de 
Secretaria General i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern 
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aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel 
Ple de la Diputació de Girona de 17 de març de 2015 es proposa a la Junta de 
Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Declarar que l’Agrupació Coral de les comarques de Girona ha de reintegrar 
parcialment la subvenció concedida i efectivament pagada per part la Diputació de 
Girona en concepte de la promoció i coordinació del moviment coral en l’àmbit 
intercomarcal, en l’anualitat 2013. 
 
SEGON. Requerir a l’Agrupació Coral de les comarques de Girona el reintegrament 
parcial de la subvenció concedida, descrita en el punt primer d'aquest acord, segons 
el detall següent: 
 

Número d'expedient  CN/1857 
Beneficiari  Agrupació Coral de les comarques de Girona 
NIF G17773995 
Conc epte  Promoció i coordinació del moviment coral en 

l’àmbit intercomarcal, en l’anualitat 2013. 
Òrgan i data de concessió  Junta de Govern, 3 de maig de 2011 
Subvenció concedida  40.000,00 € 
Import a reintegrar  12.288,62 € 
Interessos de demora  945,54 € 
Import total a reintegrar  13.234,16 € 

 
TERCER. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de notificació del present acord, en conseqüència: 
 
a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no 
fos hàbil, fins el immediat hàbil següent. 
 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest 
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 
 
QUART. Establir que l’Agrupació Coral de les comarques de Girona ha d'ingressar 
l'import total a reintegrar que consta en el punt segon d'aquest acord, en el número de 
compte ES13 2100 0002 5102 0160 0798 de CaixaBank “la Caixa”. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’Agrupació Coral de les comarques de Girona fent 
advertiment que la resolució del procediment de reintegrament exhaureix la via 
administrativa (art. 42.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions). 
 
SISÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
 
24. JG907/000024/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Centre de la Imatge (020): Convocatòria de la XIV edició de 
Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines.  
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INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona és un servei públic 
especialitzat i un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, tractament, 
conservació, difusió, formació, creació i promoció de la imatge tant fixa com en 
moviment (fotografia i audiovisual).  
 
Els principals objectius d’INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i 
audiovisual de les comarques gironines i fer-ne difusió, com també promoure la 
fotografia actual i donar-la a conèixer mitjançant exposicions i publicacions.  
 
 
 
 
Una de les línies que combina és la de l’àmbit de promoció i difusió relacionat amb la 
imatge contemporània amb l'objectiu de fomentar la creació i la promoció del treball 
dels fotògrafs/es. 
 
El dia 15 de desembre de 2015 la Junta de Govern va aprovar les “Bases reguladores 
del programa Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines”. 
 
Per l’anteriorment exposat, caldria l’aprovació de la Convocatòria de la XIV edició del 
Programa Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines. 
 
En virtut de l’anterior i vist l’informe d’INSPAI, Centre de la Imatge, vista la diligència 
del secretari general i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA:   
 
PRIMER. Aprovar el text de la Convocatòria de la XIV edició de Joves Fotògraf(e)s de 
les Comarques Gironines. “CONVOCATÒRIA de la XIV edició de JOVES 
FOTÒGRAF(E)S DE LES COMARQUES GIRONINES.  
Convocatòria per a projectes fotogràfics 
INSPAI, Centre de la Imatge, adscrit a l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar de la Diputació de Girona, convoca la XIV edició de Joves Fotògraf(e)s de 
les Comarques Gironines, un programa que té com a objectiu promoure i difondre els 
treballs fotogràfics dels joves fotògrafs i fotògrafes de l’àmbit territorial de Girona. 
Aquesta aposta per la creació fotogràfica és un dels objectius d’INSPAI, conjuntament 
amb l’interès per, d’una banda, acostar a la població la fotografia des de totes les 
vessants, perquè pugui gaudir de les tendències de la producció fotogràfica actual, i, 
de l’altra, per oferir als ajuntaments una proposta cultural mitjançant exposicions 
itinerants. 
La Diputació escollirà un projecte fotogràfic entre tots els que es presentin, el qual es 
premiarà amb 1.250,00 € bruts (import subjecte a les retencions de les persones 
físiques vigents en el moment del pagament del premi) i es dotarà dels recursos 
necessaris per a la seva exposició i itinerància. 
Aquesta convocatòria es regeix pels següents requisits: 
1. Participants 
1.1. La convocatòria és oberta a les persones físiques que tinguin entre 18 i 30 anys, 
nascudes en un municipi de les comarques gironines o bé que hi estiguin 
empadronades des de fa tres anys. 
1.2. La inscripció és gratuïta. 
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1.3. No es pot presentar a la convocatòria cap persona que hagi estat seleccionada 
en edicions passades. Tampoc no hi pot participar el personal funcionari o laboral de 
la Diputació de Girona ni dels organismes autònoms o entitats que en depenguin. 
2. Projectes 
2.1. Cada persona pot presentar un sol projecte fotogràfic a la convocatòria de cada 
exercici. El projecte ha de correspondre a un únic tema, reportatge o tècnica. En cas 
que es rebi més d’un projecte o sol·licitud d’una mateixa persona, la Diputació de 
Girona únicament acceptarà el primer que s’hagi inscrit en el Registre General. 
2.2. Les imatges que acompanyin la sol·licitud, lliurades en format digital, poden ser 
realitzades amb qualsevol procediment, sempre que sigui íntegrament fotogràfic. No 
s’acceptaran obres realitzades amb tècniques no fotogràfiques.  
 
 
2.3. Els projectes presentats no poden haver estat premiats en cap altre premi, 
concurs, certamen o convocatòria similar, ni tampoc seleccionats quan d’aquesta 
selecció hagi derivat o pugui derivar una exposició pública, una edició en un catàleg o 
la comunicació pública per qualsevol mitjà.  
3. Documentació 
Per concórrer a la convocatòria, cal presentar, juntament amb el projecte, la 
documentació següent: 
1) Sol·licitud per participar a la convocatòria del programa Joves Fotògraf(e)s de les 
Comarques Gironines. El model es pot trobar al lloc web d’INSPAI (www.inspai.cat). 
La sol·licitud ha de contenir la descripció i l’explicació del projecte que es presenta, i 
s’ha d’acompanyar de la documentació següent: 
a) Còpia autèntica del DNI o d’un document substitutori. 
b) Certificat que acrediti l’antiguitat de l’empadronament en un municipi de les 
comarques gironines, tal com està indicat en la base 1.1.  
2) En suport CD, DVD o USB: 
Fotografies: un mínim de 10 imatges i un màxim de 15, en format digital. Cal lliurar-ne 
dues versions: en fitxers de format TIFF amb resolució de 2.400 × 3.800 píxels i en 
fitxers en format JPG amb baixa resolució de 241 × 350 píxels. 
Dades del projecte: document (accessible al lloc web d’INSPAI: www.inspai.cat) que 
ha d’incloure el títol i la descripció del projecte, en format Word o PDF. 
4. Lliurament de la documentació 
La sol·licitud s’ha de presentar al Registre General de la Diputació de Girona (pujada 
de Sant Martí, 5, 17004 Girona), en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, 
de 8.30 a 15 h), a partir del dia 22 de febrer i fins al dia 11 de març de 2016, ambdós 
inclosos, o per qualsevol dels mitjans previstos a 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.  
5. Comissió d’avaluació 
La comissió d’avaluació dels projectes estarà formada per: 
PRESIDENT: 
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar o la persona que delegui. 
VOCALS: 
La cap d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 
Dos fotògrafs de reconeguda trajectòria professional i artística. 
Una persona experta en crítica de l’art i la fotografia. 
Actuarà com a secretària, amb veu però sense vot, una persona representant 
d’lNSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 
6. Criteris de valoració dels projectes i veredicte 
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La comissió d’avaluació valorarà: 
6.1. L’originalitat, la innovació, la qualitat artística i tècnica de les imatges i la viabilitat 
i les possibilitats materials de realitzar els projectes presentats.  
6.2. La construcció d’un fil discursiu que aglutini el conjunt de l’exposició i que sigui 
coherent i unitari. 
La resolució de la convocatòria serà notificada a la persona seleccionada i es farà 
pública al lloc web d’INSPAI (www.inspai.cat) i a les xarxes socials a partir del 4 
d’abril de 2016. 
7. Obligacions de la persona premiada 
7.1. Un cop rebuda la notificació, la persona seleccionada disposarà d’un termini 
màxim de 30 dies per lliurar a INSPAI un total de quaranta fotografies relatives al 
projecte presentat (o que se’n derivin) en el document de descripció i explicació al 
qual fa referència l’apartat 2n de la base tercera, en suport paper i digital, en els 
formats, les mides, els suports i amb la presentació que INSPAI indicarà a la persona 
seleccionada. Les despeses de les reproduccions seran a compte de la Diputació de 
Girona. L’acceptació del premi comportarà el compromís de complir el termini final de 
lliurament. L’incompliment del termini serà interpretat com una renúncia a la 
realització del projecte. 
7.2. La persona seleccionada accepta la resolució de la Diputació de Girona i, a partir 
del lliurament de les imatges, cedeix a la Diputació de Girona, de manera no 
exclusiva, els drets d’explotació d’aquestes sense limitació territorial, fins que passin a 
domini públic. Amb aquesta cessió, autoritza la Diputació de Girona a portar a terme 
les reproduccions i actes de distribució i comunicació necessaris, inclosa la posada a 
disposició de les imatges per mitjà d’Internet. Autoritza, així mateix, la Diputació de 
Girona perquè disposi d’una còpia digital de les imatges per incorporar-les als fons 
d’INSPAI. 
7.3. La Diputació de Girona podrà disposar lliurement de les imatges, sigui 
directament o bé autoritzant-ne l’ús a altres persones, en el desenvolupament de les 
competències i funcions pròpies de la corporació. En qualsevol cas, sigui quina sigui 
la forma d’utilització, la Diputació garantirà la identificació del fotògraf com a autor o 
realitzador de les imatges. Ningú no podrà explotar pel seu compte les imatges 
directament o bé autoritzant terceres persones. 
7.4. La divulgació de les imatges premiades, tant si es produeix a iniciativa del 
fotògraf com de la Diputació de Girona, anirà acompanyada en tots els casos, de 
manera ben visible, de la referència següent: «Imatge/s guanyadora/es de la XIV 
convocatòria de Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines - INSPAI, Centre de 
la Imatge de la Diputació de Girona». 
7.5. La persona seleccionada faculta expressament la Diputació de Girona perquè 
autoritzi la consulta pública de les imatges des del lloc web, i perquè autoritzi els usos 
esmentats en el pacte anterior. No obstant això, la Diputació de Girona no podrà 
autoritzar usos de caràcter comercial i, per tant, les sol·licituds que rebi en aquest 
sentit es traslladaran al cedent.  
7.6. Un cop finalitzada la mostra itinerant, les imatges reproduïdes i exhibides a 
l’exposició, així com tot el material de suport (marcs i vidres) restarà en poder de la 
Diputació de Girona. 
7.7. Aquestes condicions quedaran establertes i regulades mitjançant la signatura 
d’un contracte entre la Diputació de Girona i el fotògraf per realitzar una exposició de 
fotografies i l’edició d’un catàleg.  
7.8. La persona seleccionada no haurà de ser retribuïda econòmicament, ni un cop 
resolta la convocatòria ni en el futur, per cap acte d’explotació que porti a terme la 
Diputació de Girona, en aplicació del que preveuen aquesta convocatòria.  
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7.9. La persona seleccionada es compromet a no exposar públicament les imatges en 
cap altra exposició ni a editar-les en cap tipus de publicació en suport paper o 
plataforma digital  
mentre duri el recorregut itinerant de l’exposició organitzada per INSPAI. Es deixa a 
criteri d’INSPAI l’aprovació, si escau, de la utilització de les imatges soltes per part de 
la persona seleccionada, si així ho sol·licités. 
7.10. En cas que les fotografies del projecte seleccionat incorporin la imatge de 
persones identificables, el projecte s’haurà d’acompanyar d’una declaració del 
fotògraf en la qual garanteixi que ha obtingut l’autorització expressa d’aquestes 
persones per captar, reproduir i publicar la seva imatge d’acord amb les finalitats 
pròpies de la convocatòria, que s’especifiquen en aquesta. 
8. Divulgació 
 
 
En relació amb el projecte seleccionat, es portaran a terme les activitats següents: 
8.1. Producció i organització d’una exposició al claustre de la Diputació de Girona i 
edició d’un catàleg.  
8.2. Recorregut itinerant de l’exposició per diferents municipis de les comarques de 
Girona. 
8.3.  Exposició virtual al lloc web d’INSPAI un cop acabat el recorregut itinerant. 
8.4. Altres iniciatives que pugui portar a terme INSPAI orientades a promoure el 
treball de la persona seleccionada. 
9. Devolució dels projectes 
Les persones no seleccionades podran recollir a la seu d’INSPAI (c/ dels Ciutadans, 
11, 4t, 17004 Girona) les fotografies presentades amb la sol·licitud. Si en el termini 
dels dos mesos posteriors a la resolució no les han recollides, s’entendrà que 
desisteixen de recuperar-les, i les imatges seran destruïdes juntament amb la 
documentació presentada. 
10. Acceptació de les bases de la convocatòria 
10.1. La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació plena de les 
seves bases i de les obligacions que se’n deriven.  
10.2. L’organització de la convocatòria es reserva el dret de resoldre com consideri 
més convenient, de manera equitativa i ajustada a dret, qualsevol incidència no 
prevista en aquesta. La comissió d’avaluació, en desenvolupament de les seves 
funcions, podrà interpretar les bases d’aquesta convocatòria d’acord amb els 
mateixos criteris. 
11. Informació 
INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, facilitarà assessorament i 
orientació a totes les persones interessades en la convocatòria. El text de les bases i 
el model del formulari que cal presentar es podran consultar al lloc web d’INSPAI 
(www.inspai.cat) 
 
SEGON. Facultar a l’Il·lm. Sr. President per dictar els actes necessaris i resoldre les 
incidències que es produïssin en relació a l’aplicació de les esmentada convocatòria. 
 
TERCER. Autoritzar la despesa per un import de 1.250,00 € bruts (import subjecte a 
les retencions de les persones físiques vigents en el moment del pagament del premi) 
en càrrec a l’aplicació pressupostària 502/3322/48001 Premis, beques d’estudi i 
investigació Centre de la Imatge, del pressupost de 2016. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l'Oficina de Protocol, a l'Oficina de Comunicació, a 
l'Oficina de Difusió, a Sistemes i Noves Tecnologies, Registre General, a Cooperació 
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Cultural, a Secretaria i a Intervenció als efectes que procedeixin i la corresponen 
difusió d'aquesta convocatòria. 
 
25. JG907/000025/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convoca tòria per a 
l'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes i activitats 
culturals d'interès públic local. 

 
El Ple de la Diputació de Girona del 19 de gener de 2016 va aprovar inicialment 
l’esmena de les Bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions 
adreçades al foment de projectes i activitats culturals d’interès públic local, publicades 
al BOP núm. 18 de data 28 de gener de 2016. 
 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la diligència de 
Secretaria General i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel 
Ple de la Diputació de Girona de 17 de març de 2015; la Junta de Govern, a proposta 
del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria d’atorgament de subvencions adreçades al foment 
de projectes i activitats culturals d’interès públic local en l’anualitat de 2016: 
 
“CONVOCATÒRIA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ADREÇADES AL FOMENT DE PROJECTES I 
ACTIVITATS CULTURALS D’INTERÈS PÚBLIC LOCAL 
a) Objecte de la convocatòria: 
Atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes i activitats culturals 
d’interès públic local, de conformitat amb el procediment establert en  les bases 
específiques reguladores.  
b) Destinataris 
Aquesta línia de subvencions està destinada als ajuntaments, entitats municipals 
descentralitzades, consells comarcals de les comarques gironines i les persones 
físiques o jurídiques, públiques o privades. 
c) Publicació de les Bases específiques reguladores 
Les bases específiques de les subvencions previstes en aquesta convocatòria estan 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 18 , de 28 de gener de 
2016. 
d) Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s'hi destina: 
L’import destinat a aquesta convocatòria és inicialment de 200.957,00 €, que aniran a 
càrrec de les següents aplicacions pressupostàries:  
CONSIGNACIÓ 
PRESSUPOS-
TÀRIA 

CONCEPTE IMPORT 
MÀXIM 
PREVIST (€) 

500/3340/46202 Ajuts a ajuntaments Cooperació Cultural 70.000,00 € 

500/3340/46500 Ajuts a consells comarcals Cooperació 
Cultural 

20.807,00 € 

500/3340/47902 Ajuts a indústries culturals 10.650,00 € 

500/3340/48000 Ajuts de Cooperació Cultural entitats 90.000,00 € 
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culturals 

500/3340/48001 Premis de creació cultural 9.500,00 € 

 IMPORT TOTAL: 200.957,00 € 

Aquesta convocatòria queda condicionada a la possibilitat d’incrementar-la amb una 
quantia addicional, derivada de l’augment dels crèdits pressupostaris previstos 
inicialment per les aplicacions detallades en el quadre anterior mitjançant una 
modificació de crèdit.  
En el cas d’incorporar la quantia addicional, la resolució de la concessió de 
subvencions d’aquesta, en cap cas pot alterar la resolució inicial de la present 
convocatòria. 
 
 
L'efectivitat de la quantia addicional quedarà condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit i a la tramitació del conseqüent expedient de modificació de 
crèdit. 
La quantia addicional es concedirà automàticament entre els sol·licitants de la 
resolució inicial que no s’haguessin pogut atendre per manca pressupostària i, en tot 
cas, seguint l’ordre i la proporció d’aportació en funció de la puntuació obtinguda per 
la Comissió qualificadora. 
Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’exposició pública de les 
bases específiques reguladores, queda condicionada a la seva aprovació definitiva. 
En cas necessari, en l’acord de la resolució es podran redimensionar aquestes 
dotacions en funció de les sol·licituds rebudes, amb la modificació pressupostària 
prèvia, si escau. 
En cas de no esgotar les dotacions previstes, aquestes retornaran a les 
consignacions pressupostàries inicialment previstes en els pressupostos generals de 
la Diputació de Girona. 
e) Període de presentació de sol·licituds i terminis: 
El termini de presentació de sol·licituds, per a l’obtenció d’aquestes subvencions, 
començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i finalitzarà el 15 d’abril de 2016.  
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat, que és a 
l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a través de les modalitats 
següents: 
PRESENTACIÓ CONVENCIONAL: Cal presentar la sol·licitud al Registre General de 
la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 4 - 17004 Girona). També es pot 
presentar 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 signatura electrònica, amb certificat validat en la 
plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. 
― Ajuntaments: EACAT 
― Entitats, empreses i altres : E-TRAM 
Si la sol·licitud es fa mitjançant l’opció telemàtica, la documentació complementària 
s’ha de presentar al Registre General de la Diputació, o per qualsevol dels mitjans 
que permet la Llei 30/1992, en el termini dels 3 dies hàbils següents de la data en què 
s’ha signat electrònicament. Si l’últim dia hàbil coincideix en dissabte, s’allargarà 
aquest període fins al primer dia hàbil següent. 
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31 
d'octubre de 2016 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria 
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justificativa d’acord amb els models normalitzats que estaran a l’abast al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat, a l’apartat de documentació).  
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el 
centre gestor de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona podrà requerir que el 
sol·licitant, en el termini de 10 dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la 
sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la 
documentació reclamada, s’entén que l'interessat 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. 
f) Terminis de resolució i notificació:  
 
 
La Junta de Govern haurà d'emetre la resolució d’atorgament de les subvencions en 
el termini màxim de tres mesos a comptar de la finalització del període de presentació 
de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per silenci 
administratiu.  
La resolució haurà de ser notificada de manera individualitzada a tots els sol·licitants 
admesos en el termini de deu dies a comptar des de la data en què s’hagi resolt.  
Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a la Diputació tenir 
constància que l’interessat o el seu representant legal ha rebut la resolució, com 
també de la data, la identitat i el contingut de l’acte administratiu, sens perjudici de 
l’obligació de publicitat de les subvencions atorgades, d’acord amb el que estableix la 
normativa general de subvencions. 
g) Règim de recursos:  
Contra la resolució de la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant 
el president de la Diputació de Girona, en el termini d'un mes a comptar des del dia 
següent al de la notificació de la resolució.  
h) Publicitat:  
La convocatòria es publicarà al tauler de la Diputació, al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, i al web corporatiu. Igualment, en el cas que s'aprovi una quantia 
addicional, l'òrgan concedent haurà de publicar la declaració de crèdits disponibles i la 
distribució definitiva en els mateixos mitjans que la convocatòria inicial.”  
 
SEGON. Autoritzar la despesa d’aquesta convocatòria per un import màxim inicial de 
DOS-CENTS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS (200.957,00 €) distribuït 
de la manera següent, condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat: 
 

CONSIGNACIÓ 
PRESSUPOSTÀ-
RIA 

CONCEPTE IMPORT 
MÀXIM 

PREVIST (€) 

500/3340/46202 Ajuts a ajuntaments Cooperació Cultural 70.000,00 €  

500/3340/46500 Ajuts a consells comarcals Cooperació 
Cultural 

20.807,00 € 

500/3340/47902 Ajuts a indústries culturals 10.650,00 € 
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500/3340/48000 Ajuts de Cooperació Cultural entitats 
culturals 

90.000,00 € 

500/3340/48001 Premis de creació cultural 9.500,00 € 

IMPORT TOTAL: 200.957,00 € 

 
TERCER. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler 
d’Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web 
corporativa. 
 
QUART. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi 
puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui 
els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
 
26. JG907/000013/2016-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació de la resolu ció de la 
Presidència de 19 de gener de 2016 relativa al paga ment a l'Agrupació 
Coral de les comarques gironines d'una subvenció pe r a la promoció i 
coordinació del moviment coral en l'àmbit intercoma rcal pel 2015. 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de la Presidència de data 19 
de gener de 2016 relativa a l’autorització i pagament a l’Agrupació Coral de les 
comarques gironines d’una subvenció per a la promoció i coordinació del moviment 
coral en l’àmbit intercomarcal pel 2015; l’esmentada resolució es transcriu literalment 
a continuació: 
 
“L'Agrupació Coral de les Comarques de Girona ha sol·licitat una subvenció exclosa 
de concurrència pública per a la promoció i coordinació del moviment coral en l'àmbit 
intercomarcal en l'anualitat de 2015. 
En el pressupost general de la Diputació de Girona de 2015, hi figura una subvenció 
consignada nominativament a l’Agrupació Coral de les Comarques de Girona. 
D'acord amb els antecedents, de conformitat amb la revisió favorable de la Secretaria 
General, de la Intervenció de Fons i l’informe del centre gestor de Cooperació 
Cultural; de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local 
atribueix a la presidència (article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local i l'article 90.3 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) proposo elevar a la 
Presidència de la Diputació la següent RESOLUCIÓ: 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-CINC MIL EUROS 
(35.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 230/3340/48014, del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2015, amb destinació a l’Agrupació Coral de 
les comarques gironines, amb NIF.: G17773995, en concepte d’aportació per al 
finançament de les activitats i serveis de l’entitat en l’anualitat 2015 que es detalla a 
continuació: 
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Núm. 
d'expedient 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

EC/ 26648 
 

Agrupació Coral 
de les 
Comarques de 
Girona 

G17773995  
 

Promoció i coordinació del 
moviment coral en l'àmbit 
intercomarcal en l'anualitat 
de 2015 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament  

Import a 
justificar 
 

38.500,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 100 % 35.000,00 € 
Segon. Aprovar la bestreta per l’import total que consta en el punt primer d’aquest 
acord, amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur 
a terme les actuacions inherents a aquesta aportació. El pagament es farà sense 
necessitat de constitució de fiança o garantia. 
L’Agrupació Coral de les comarques gironines ha de presentar al Registre General de 
la Diputació, en el termini que finalitza el 30 de juny de 2016, la documentació 
següent:  
Una memòria justificativa del compliment de l’activitat 
Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del proveïdor, 
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura. 
(Compte justificatiu). 
Una relació classificada de les transferències bancàries operades a favor de les 
entitats corals, amb identificació del nom, NIF, import, concepte i data de lliurament. 
Caldrà documentar la relació amb una còpia del resguard de les transferències 
bancàries. 
Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 
Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es 
mantindrà en la quantia. D’altra banda la subvenció es reduirà proporcionalment 
d'acord amb el percentatge de finançament establert en aquesta resolució en el 
supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui 
inferior a la fixada com a despesa subvencionable.  
Tercer. Acceptació de la subvenció. Per a l’efectivitat de la subvenció cal que l’Associació 
Cultural Dos per Quatre accepti, sense reserves, la subvenció i les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquesta resolució amb les 
quals s’ha concedit. Amb aquests efectes, la signatura del justificant de recepció de la 
comunicació de concessió de la subvenció és suficient, si l’entitat beneficiària no al·lega 
res en contra en el termini d’un mes, a comptar des de la data de notificació. 
Quart. Despeses subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les que 
es detallen en el pressupost de despeses de la sol·licitud presentada pel beneficiari, 
per l’import de 35.000,00 €. 
Cinquè. Canvis de destí de la subvenció. És inadmissible cap canvi de destinació de 
la subvenció. 
Sisè. Publicitat institucional. El beneficiari haurà de fer constar de forma explícita la 
col·laboració econòmica de la Diputació de Girona en tot acte o documentació que es 
generi. L’ incompliment donarà lloc a la revocació de la subvenció. La Diputació de 
Girona assessorarà i supervisarà els beneficiaris sobre els aplicatius que aquests 
hagin d’utilitzar.  
Setè. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
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administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals. La suma de la subvenció per part de la Diputació de Girona amb el 
finançament que tingui el beneficiari per aquesta subvenció no pot superar el cost 
total de l'activitat subvencionada. 
Vuitè. Verificació i control. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de 
mostratge, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la 
consideració de finalista. Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà 
per allò establert en el títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
Subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional 14a del mateix cos 
legal. 
Novè. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas 
d'incompliment dels punts previstos en aquesta resolució, i en els supòsits previstos a 
l'article 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i a l'Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona. 
Desè. Normes supletòries. En tot allò no previst en aquesta resolució serà d'aplicació 
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 seu reglament, l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normativa d'aplicació. 
Onzè. Notificar aquesta resolució a l’interessat amb indicació dels recursos 
procedents. 
Dotzè. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció General de la Diputació de 
Girona. 
Tretzè. Sotmetre la present resolució a la ratificació de la Junta de Govern de la 
propera sessió que se celebri.”  
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, 
ACORDA ratificar la resolució literalment transcrita més amunt, en tot el seu contingut 
i tal com ha estat redactada.  
 
27. JG907/000014/2016-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació de la resolu ció de la 
Presidència de data 5 de febrer de 2016 relatiu a l 'aprovació d'un canvi de 
destí d'una obra de l'Ajuntament de Capmany que té concedida dins del 
Programa de Cooperació Municipal de l'anualitat 201 5. 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de la Presidència de data 5 
d’aquest mes de febrer relativa a l’aprovació d’un canvi de destí d’una obra de 
l’Ajuntament de Capmany que té concedida dins del Programa Municipal de 
Cooperació, anualitat 2015; l’esdentada resolució es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“ Vista la petició de l’Ajuntament de Capmany de data 28 de gener de 2016, on 
demana canvi de destí de la subvenció inclosa en el Programa de Cooperació 
Municipal de la Diputació de Girona, per l'anualitat 2015, de l'obra “Adequació del 
local de joventut” per aplicar-la a l'obra “Adequació nau central cooperativa agrícola El 
Parral per magatzem municipal”, amb un pressupost d'execució per contracta de 
89.675,00 €. 
Vist que l'obra objecte del canvi de destí sol·licitat s'ajusta a les actuacions 
subvencionables del Pla Específic de la Diputació, que es compleixen les condicions 
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recollides a les corresponents bases i que l'Ajuntament de Capmany ha presentat 
l’acord de sol·licitud, la sol·licitud i el corresponent projecte.  
D'acord amb els antecedents esmentats, atesa la normativa que regeix el Programa 
de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona per al període 2013-2017, 
l'informe favorable del cap del servei i vista la diligència de la Secretaria General, el 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, RESOLC  
Primer. Aprovar el canvi de destí de l’obra “Adequació del local de joventut” que 
l’Ajuntament de Capmany té inclosa en el Programa específic de la Diputació amb el 
núm. AC/12161-DG/15, per destinar-la a la nova actuació titulada “Adequació nau 
central cooperativa agrícola El Parral per magatzem municipal”, amb un pressupost 
d'execució per contracta de 89.675,00 € i una subvenció del PUOSC 2015 de 
70.000,00 €. 
Segon. Notificar el present acord a l'Ajuntament de Capmany amb la indicació que, 
segons la base complementària setena reguladora del Programa de cooperació 
municipal de la Diputació de Girona del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al 
període 2013-2017, el termini màxim d'adjudicació d'un any començarà a comptar a 
partir de la data de la present notificació. 
Tercer. Traslladar la present resolució a l'Ajuntament de Capmany i a la Intervenció 
general de la Diputació de Girona, als efectes oportuns. 
Quart. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”  
 
Per tot això la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, 
ACORDA ratificar la resolució literalment transcrita més amunt, en tot el seu contingut 
i tal com ha estat redactada. 
 
28. JG907/000001/2016-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Aprovació de l'aportació ordinà ria al Consorci de 
l'Estany, any 2016. 

 
La Diputació de Girona, segons acord de Ple del 17/2/2004, es va adherir al Consorci 
de l'Estany i va aprovar els seus Estatuts. 
 
Vist l'escrit del Consorci de l'Estany presentat el dia 8 de gener de 2016, on accepten 
que la Diputació de Girona, com a membre de ple dret del consorci, faci una aportació 
ordinària al pressupost de 2016, que es destinarà al funcionament de l'entitat per a 
l'execució del programa d'actuació anual. 
 
Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del president 
de la Diputació, actuant com a president de la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat, per unanimitat,. ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar l'aportació ordinària de 41.000,00 € per l'any 2016 al Consorci de 
l'Estany, NIF P1700051D, que es destinarà al funcionament de l'entitat per a 
l'execució del programa d'actuacions anuals. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa total de 41.000,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1700/46708, així com autoritzar la bestreta del 100 % de l’import. 
 
TERCER. El Consorci ha d’acceptar expressament la subvenció. La sol·licitud del 
pagament anticipat es considerarà com a acceptació expressa de la subvenció i tindrà 
els mateixos efectes, d’acord amb l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions. 
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QUART. El Consorci es compromet a presentar abans del dia 30 de setembre de 
2016, una memòria de l’activitat i els comptes o estats financers corresponents a 
l’exercici anterior, segons l’art. 27.3 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord al Consorci de l'Estany i a la Intervenció de 
Fons. 
 
29. JG907/000007/2016-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Concessió d'una subvenció al Co nsorci del Ter, per al 
funcionament ordinari de l'entitat, any 2016. 

 
El Consorci del Ter és una entitat pública de caràcter local, associativa i voluntària, 
dotada de personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres que es 
va constituir per temps indefinit a l’empara del que preveuen els arts. 87 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 252 i següents 
de la Llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i els arts. 312 i ss. 
del Decret 179/95 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya (ROASEL). 
 
Constitueixen les finalitats del Consorci del Ter: 
― Donar suport als ajuntaments consorciats de les ribes del Ter i el Freser. 
― Fomentar la sensibilització, l'educació ambiental i la recerca. 
― Endegar nous projectes i noves iniciatives orientades a conèixer, cohesionar i 
desenvolupar el territori que configura la conca fluvial del riu Ter. 
 
És d’interès de la Diputació de Girona col·laborar amb el Consorci del Ter en les 
activitats que duu a terme, en tant que beneficien directament un espai 
substancialment important de les comarques gironines. 
 
Vist l'escrit del Consorci del Ter presentat el dia 29 de gener de 2016, sol·licitant una 
aportació ordinària al pressupost de 2016, que es destinarà al funcionament de 
l'entitat per a l'execució del programa d'actuacions anuals. 
 
Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del president 
de la Diputació, actuant com a president de la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar una subvenció de 22.500,00 € per l'any 2016 al Consorci del Ter, 
NIF P0800060F, Exp. MA/9233, que es destinarà al funcionament ordinari de l'entitat 
per a l'execució del programa d'actuacions anuals. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa total de 22.500,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1700/46704, així com autoritzar la bestreta del 100 % de l’import. 
 
TERCER. El Consorci ha d’acceptar expressament la subvenció. La sol·licitud del 
pagament anticipat es considerarà com a acceptació expressa de la subvenció i tindrà 
els mateixos efectes, d’acord amb l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
QUART. El Consorci es compromet a presentar abans del dia 30 de setembre de 
2016, una memòria de l’activitat i els comptes o estats financers corresponents a 
l’exercici anterior, segons l’art. 27.3 de l’Ordenança general de subvencions. 
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CINQUÈ. Traslladar el present acord al Consorci del Ter i a la Intervenció de Fons. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS  ÀREES 
 
30. JG907/000002/2016-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocat òria de 
subvencions  per accions i projectes de promoció i dinamització comercial 
adreçades als ajuntaments i associacions de paradis tes de la Xarxa de 
Mercats Sedentaris de la província de Girona, anual itat 2016. 

 
La Diputació de Girona, mitjançant l’Àrea de Promoció Econòmica, Administració i 
Hisenda té com a línies d’actuació prioritàries la col·laboració en projectes relacionats 
amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels 
municipis del seu àmbit territorial. 
Per donar resposta a aquesta voluntat, des d’aquesta Àrea s'ha impulsat una Xarxa 
de Mercats Sedentaris que dóna cabuda als ajuntaments, associacions i entitats que 
exerceixin aquesta representació. 
 
Atès que la Diputació en sessió plenària del passat 17 de febrer de 2015 va aprovar 
les bases de subvencions per accions i projectes de promoció i dinamització 
comercial adreçades als ajuntaments i associacions de paradistes de la Xarxa de 
Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG) essent publicades  al BOP 
núm. 40 de 27 de febrer de 2015. 
 
Vistos els antecedents i de conformitat amb la diligència de Secretaria i la fiscalització 
d’Intervenció realitzada segons instrucció de control intern aprovada, la Junta de 
Govern a proposta del diputat delegat de Promoció Econòmica, per unanimitat 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria de subvencions per accions i projectes de promoció 
i dinamització comercial adreçades als ajuntaments i associacions de paradistes de la 
Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG), anualitat 2016, el 
text de la qual es transcriu íntegre a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ACCIONS I PROJECTES DE 
PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ COMERCIAL ADREÇADES ALS AJUNTAMENTS I 
ASSOCIACIONS DE PARADISTES DE LA XARXA DE MERCATS SEDENTARIS DE 
LA PROVINCIA DE GIRONA (XMSG) ANUALITAT 2016 
1. Objecte 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions a favor dels 
ajuntaments i associacions de comerciants, membres de la Xarxa de Mercats 
Sedentaris de la Província de Girona, per al finançament d’accions i projectes de 
promoció i dinamització comercial. 
2. Crèdits pressupostaris 
El crèdit màxim consignat per aquesta finalitat és de 22.500 € amb càrrec a les 
partides següents: 

220 4300 46203 Ajut a ajuntaments de la xarxa XMSG ...........................10.000€ 

220 4300 48002 Ajut a ONL Campanya xarxa de mercats 
de la xarxa XMSG ....................................................                                 12.500€ 
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3. Terminis i presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà 20 dies hàbils 
després.  
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat que és a 
l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a través de les següents 
modalitats: 
PRESENTACIÓ CONVENCIONAL: presentar-la al Registre General de la Diputació 
de Girona, pujada de Sant Martí, 5 (17004 Girona). 
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: signar-la electrònicament, mitjançant signatura 
electrònica de l’Agència Catalana de Certificació o de l’Agència Notarial de 
Certificació. 
4. Resolució i notificació 
La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon al 
Departament de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona, sense perjudici de 
les delegacions que es considerin oportunes. 
La proposta de resolució l’elabora la Comissió Qualificadora. La Junta de Govern de 
la Diputació de Girona és l’òrgan competent per a la resolució del procediment 
d’atorgament de les subvencions. 
La Junta de Govern ha d’adoptar la corresponent resolució en el termini màxim de sis 
mesos, que computen a partir de la publicació de la convocatòria corresponent. 
 
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 10 dies a comptar des de la data d’aprovació de la resolució. 
5. Justificació 
Les subvencions s’hauran de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre 
de 2016 mitjançant la documentació següent: 
― El compte justificatiu simplificat, degudament emplenat segons el model 
normalitzat (www.ddgi.cat) 
― Una memòria justificativa del compliment de l’activitat 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i la web de la Diputació. 
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent de la seva notificació” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa amb càrrec a les següents aplicacions 
pressupostàries: 220/4300/46203 (10.000,00€) i 220/4300/48002 (12.500,00€), 
d’acord la naturalesa de l’ens receptor. 
 
TERCER. Sotmetre aquesta convocatòria a informació pública durant un termini de 
vint dies, hàbils mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, tauler d’anuncis de la Corporació i referència en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 
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179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
QUART. Es faculta àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a 
l’execució d’aquest acord.  
 
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció de Fons de la Diputació de Girona 
per al seu coneixement i efectes. 
 
31. JG907/000001/2016-PDDSTI; Prop. Dip. Del. Siste mes i Tecnologies de la 

Inf. ; Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Apr ovació de la 
convocatòria de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologie s, Esports i Benestar 
de la Diputació de Girona, perquè museus i col·lecc ions de les comarques 
gironines es dotin d'equipaments relacionats amb le s noves tecnologies 
per l'any 2016.  

 
De conformitat amb allò que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 997/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada llei i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i 
vista la diligència de la Secretaria General de la corporació i la fiscalització realitzada 
segons la ICI aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data vint de maig de 
2014, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Sistemes i Tecnologies 
de la Informació, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar de la Diputació de Girona, per tal que museus i col·leccions de les 
comarques gironines es dotin d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies 
per l’any 2016, que es transcriu literalment tot seguit: 
 
“ CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE CULTURA, NOVES 
TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR  DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PER 
TAL QUE MUSEUS I COL·LECCIONS DE LES COMARQUES GIRONINES ES 
DOTIN D'EQUIPAMENTS RELACIONATS AMB LES NOVES TECNOLOGIES. ANY 
2016. 
Article 1. Objecte 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases 
específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona, per tal que  
museus i col·leccions de les comarques gironines es dotin d'equipament relacionat 
amb les noves tecnologies (anualitat 2016). 
Article 2. Crèdit pressupostari 
Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es faran a càrrec 
de l’aplicació 510 4910 76201 “Ajuts ajuntaments material informàtic per a museus i 
col·leccions”, dotada amb 25.000 €, i l’aplicació 510 4910 78000 “Ajuts ONL material 
informàtic per a museus i col·leccions”, dotada amb 25.000 €.  
Article 3. Criteris de repartiment i imports resultants 
L’import global que es destina a la convocatòria és de 50.000 €.  
Article 4. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini per presentar les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta 
convocatòria al BOP de Girona i finalitza el 30 d’abril de 2016. 
Per presentar les sol·licituds, cal emplenar el model normalitzat per mitjà de l’aplicació 
disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 
Article 5. Termini de resolució i notificació 
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La Junta de Govern ha d’adoptar una resolució respecte a les sol·licituds en un 
termini màxim de 4 mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria, sens perjudici que aquest òrgan en posposi els efectes a una data 
posterior. 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat una resolució, el 
sol·licitant pot entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu. 
La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera 
individualitzada, en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data en què 
s’adopti la resolució. 
Article 6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la notificació. Alternativament i de manera potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes, a comptar des del dia següent a la notificació formal. 
Article 7. Publicitat 
La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i al web de la Diputació. 
Article 8. Termini de justificació de les subvencions 
 
El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat finalitza el 30 de novembre 
de 2016."  
 
SEGON. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les 
esmentades bases, i fixar la dotació pressupostària, d’import 25.000 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 510 4910 76201 “Ajuts ajuntaments material informàtic per 
a museus i col·leccions”, i 25.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 510 
4910 78000 “Ajuts ONL material informàtic per a museus i col·leccions”, del 
pressupost corporatiu de l’exercici 2016. 
 
TERCER. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler 
d’Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web 
corporativa. 
 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES – 
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 

 
32. JG907/000007/2016-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i Hisenda ; 

Recursos Humans (012): Autoritzar a la Sra. xxxx la  compatibilitat amb una 
segona activitat privada a l'empresa "xxxx" com a a dvocada. 

 

La Sra. xxxxx, secretària-interventora, que presta els seus serveis a l'Organisme 
Autònom de Tributs Locals XALOC ha sol·licitat la compatibilitat entre el seu lloc de 
treball i un segon lloc en l'activitat privada a l’empresa xxxx, com a advocat 
professional, fora de la jornada de treball assignada, en horari de tardes. 

 
Amb data 18 de gener de 2016 ha pres possessió del lloc de treball de secretaria 
intervenció del Servei d'Assistència Tècnica de l'organisme autònom XALOC 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 

 
65 

d'aquesta Diputació, funcionari amb habilitació de caràcter nacional, de conformitat 
amb la Resolució de 18 de desembre de 2015 de la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, per la que se li atorga nomenament provisional  a la Sra. xxxxxxx per 
ocupar l'esmentat lloc. Aquest lloc està enquadrat orgànicament a la plantilla de la 
Diputació de Girona i integrat funcionalment en el Servei d’Assistència Tècnica de 
l’organisme autònom local, Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de 
Girona. 
 
L’article 330.h del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals estableix que no es poden compatibilitzar les 
activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de particulars 
davant de la pròpia entitat local afectada o els seus organismes. Així mateix, l'article 
12 de la llei 53/1984 estableix com a límit per a l'exercici d'activitats privades de 
caràcter professional que no existeixi coincidència amb aquells assumptes en què 
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d'intervenir per raó 
del seu càrrec públic. Igualment, l'article 15 de la mateixa llei estableix que el personal 
de l'Administració Pública no podrà invocar o fer ús de la seva condició d'empleat 
públic per a l'exercici de qualsevol activitat mercantil, industrial o professional.  
 
Per tot l'anterior, la Junta de Govern, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER Autoritzar de forma condicionada a la Sra. xxxx, la compatibilitat de l’activitat 
privada declarada com a advocat a l’empresa AG Assessoria i Gestió Girona, amb 
una dedicació fora de la jornada de treball assignada a la Diputació, amb la que 
desenvolupa com a secretària-interventora del Servei d'Assistència Tècnica (SAT) a 
l'Organisme Autònom de Xarxa Local de Tributs de la Diputació de Girona, en el 
nomenament provisional atorgat mitjançant la Resolució de la Direcció General 
d'Administració Local de 18 de desembre de 2015, fent observar especialment que en 
l'exercici de l'activitat professional no podrà rebre encàrrecs de la Diputació ni de cap 
ajuntament de les comarques gironines, en cap cas, ni tampoc de cap altra 
Administració pública si l'assumpte ha de ser sotmès a autorització, llicència, permís , 
ajuda financera o control de la Diputació de Girona. 
 
SEGON La Sra. xxxx està obligada a posar en coneixement de la Diputació de Girona 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada. 
 
TERCER Traslladar aquesta resolució a la Sra. xxxx. 
 
 
33. JG907/000008/2016-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i Hisenda ; 

Recursos Humans (012): Autoritzar al Sr. Salvi Güel l Bohigas la 
compatibilitat del càrrec d'assessor de Ple, amb l' exercici del càrrec públic 
de regidor de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.  

 
El Sr. Salvi Güell Bohigas ha estat nomenat per ocupar el lloc de treball d’assessor de 
Ple de la Corporació per resolució de Presidència de 16 de juliol de 2015. Aquest 
càrrec està definit com un càrrec de confiança o assessorament especial, amb 
dedicació ordinària, d’acord amb l’acord de creació dels llocs de treball de personal 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 

 
66 

eventual que va tenir lloc en sessió extraordinària i urgent del Ple corporatiu del dia 15 
de juliol de 2015.  
 
Amb data 21 de gener de 2016 el Sr. Salvi Güell Bohigas ha presentat una sol·licitud 
de compatibilitat per poder exercir una segona activitat al sector públic com a regidor 
de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, sense dedicació exclusiva. 
 
És aplicable a aquesta sol·licitud el règim jurídic contingut a la llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, 
atès que d’acord amb el seu article 2, els càrrecs eventuals formen part del seu àmbit 
d’aplicació com a personal al servei d’una administració pública. 
 
Partint de la premissa que l’activitat que sol·licita compatibilitzar el Sr. Güell és una 
activitat pública, resulten d’aplicació els articles 3 a 10 de la Llei 53/1984. En 
particular, l’article 5 d’aquesta Llei preveu el supòsit en què, amb caràcter 
excepcional, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei podrà 
compatibilitzar les seves activitats amb l’exercici del càrrec electiu de membre de les 
corporacions locals, sempre que no l’exerceixin com un càrrec retribuït en règim de 
dedicació exclusiva. En aquest cas, l’empleat públic només podrà percebre retribució 
per una de les dues activitats (en el nostre cas, l’exercici del lloc de treball de 
personal eventual a la Diputació de Girona), sense perjudici de les dietes, 
indemnitzacions o assistències que li corresponguin per l’altre càrrec com a regidor 
d’un ajuntament sense dedicació.  
 
Existeix a l’article 7 de la llei 53/1984 una altra limitació de caràcter retributiu per a 
l’exercici de dos càrrecs públics, però en el cas que ens ocupa no és d’aplicació 
perquè l’exercici de les funcions de regidor d’un ajuntament sense dedicació no 
comporten la percepció de cap retribució per les mateixes.  
 
Per tant, ens trobem davant d’un dels supòsits excepcionals en què la llei 53/1984 
permet l’autorització de la compatibilitat entre dos càrrecs públics, perquè les funcions 
retribuïdes com a personal eventual de la Diputació de Girona es poden simultaniejar 
amb el càrrec de regidor d’un ajuntament, sempre que aquest s’exerceixi sense 
dedicació exclusiva i, per tant, no sigui un càrrec retribuït.  
 
D’acord amb la llei 53/1984, és competent per resoldre les sol·licituds de 
compatibilitat el Ple, però l’article 9.2.h del Reglament orgànic de la Diputació de 
Girona delega en la Junta de Govern l’aplicació del règim d’incompatibilitats, sense 
perjudici que l’assumpte hagi de ser sotmès amb caràcter previ al dictamen de la 
Comissió Informativa que correspongui.  
 
Per tot l'anterior, la Junta de Govern, a proposta de diputat de la Comissió Informativa 
de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar La compatibilitat del càrrec de confiança o assessorament 
especial anomenat “Assessor de Ple” del Sr. SALVI GÜELL i BOHIGAS amb l’exercici 
del càrrec públic de regidor de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries sense dedicació, 
d’acord amb l’article 5 de la llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques.  
 
SEGON. Aquesta autorització es fa sense perjudici de l’obligació del Sr. Güell de 
posar en coneixement de la Diputació de Girona qualsevol modificació posterior que 
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es produeixi en les condicions d’aquesta activitat pública, així com l’obligació 
d’abstenir-se d’aquells assumptes que en el futur puguin estar relacionats directament 
amb el seu càrrec representatiu a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 
 
TERCER Traslladar aquesta resolució al Sr. Salvi Güell Bohigas i a l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries. 
 
 
34. Proposicions Urgents 
 
No se’n presenta cap  
 
 
35. Precs i preguntes 
 
Nos se’n formula cap 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a un quart de 
dotze del migdia, de la qual estenc aquesta acta que signa juntament amb mi, el 
secretari, que en dono fe. 
_____________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 


