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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
JUNTA DE GOVERN NÚM. 908 

 
 
 

CARÀCTER:  Ordinària 
DATA:  1 de març de 2016 
HORA:  A les deu del matí  
LLOC:  Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
 
 
Hi assisteixen: 
 
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  
 
Han excusat la seva absència el President senyor Pere Vila i Fulcarà. 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, els diputats senyors Josep M. Corominas 
i Barnadas, Carles Salgas i Padrosa, Carlos Álvarez i González i Lluís Costabella i 
Portella. 
 
Atesa la l’absència del President senyor Pere Vila i Fulcarà presideix el  Vicepresident 
primer senyor Miquel Noguer i Planas que obre la sessió i es tracten els temes del 
següent,  
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 16 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: 

2.1. JG908/000003/2016-11-15PASSIP; 11-15Proposta Assistència Presidència; 
Oficina de Comunicació (002): Rectificació de la convocatòria per seleccionar 
dos projectes expositius per al programa "Exposicions Viatgeres" pel període 
2016-2017. 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
 
3. JG908/000012/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Aprovació ajut a l'Aj. de La Cellera per obres 
adequació coberta pavelló municipal. AC/12844. 
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4. JG908/000016/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovació subvenció Aj. de Sant Hilari Sacalm 
per pavimentació vials. AC/12962. 

5. JG908/000025/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovació del canvi de destí de l'obra inclosa al 
programa específic del PUOSC anualitat 2014 de l'Ajuntament de Darnius 
(AC/11919-DG/14).  

6. JG908/000024/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovació pròrroga a l'Aj. de Cervià de Ter per 
la subvenció restauració, consolidació i posada en valor del Castell de Cervià. 
AC/12116. 

7. JG908/000018/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovació subvenció Aj. de Garrigàs per treballs 
reparació vies urbanes i camins públics. AC/12960. 

8. JG908/000022/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aj. de Sant Martí de Llémena. Canvi destí 
subvenció dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2015. AC/12387. 

9. JG908/000015/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovació subvenció a l'Aj. de Sant Julià del Llor 
i Bonmatí per substitució depuradora del C. Vell. AC/12961. 

10. JG908/000017/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovació subvenció Aj. de Sant Martí de 
Llémena per arranjament rec d'escorrentia al sector del pavelló. AC/12963. 

11. JG908/000026/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovació del canvi de destí de l'obra inclosa al 
programa específic del PUOSC anualitat 2014 de l'Ajuntament de Maçanet de 
Cabrenys (AC/11932-DG/14).  

12. JG908/000021/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovació canvi destí Aj. de Besalú dins el Fons 
de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2015. AC/12239. 

13. JG908/000023/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aj. de Setcases, renúncia parcial de la 
subvenció d'arranjament de la pista forestal de Setcases a Espinavell. 
AC/12468. 

14. JG908/000032/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria pública de 
subvencions de la Diputació de Girona en règim de concurrència competitiva per 
a activitats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals per a l'any 2016. 

15. JG908/000033/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria pública de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a edicions dels centres i 
instituts d'estudis locals i comarcals per a l'any 2016. 

16. JG908/000029/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
UdG-Càtedra de Patrimoni Literari per al finançament d'activitats culturals. 

17. JG908/000031/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació del Conveni específic de 
col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i la Diputació de Girona sobre la Xarxa 
Territorial de Museus de les comarques gironines. 
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18. JG908/000027/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'entitat cultural GEiEG_Grup Excursionista i Esportiu Gironí per al 
desenvolupament d'activitats culturals. 

19. JG908/000030/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament d'Olot per al finançament del Festival Sismògraf 2016. 

20. JG908/000026/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la concessió d'una subvenció 
a l'Associació Cultural La Porta Verda per al finançament del Festival "L'Estrany" 
en l'anualitat de 2016. 

21. JG908/000028/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Cultural La Talaia per al finançament del programa educatiu "La 
Sardana a l'Escola" 2015-2016. 

22. JG908/000034/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Josep Irla per al finançament de la Beca d'Estudis President Irla 2016. 

23. JG908/000015/2016-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Proposta President Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda.  Assabentat de la sentència núm. 
194/2015, de 18 de novembre de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
2 de Girona, estimant el recurs abreujat núm. 431/2014 (JUR/102013/RP). 

24. JG908/000016/2016-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat la sentència núm. 135/2015, de 23 
de juny de 2015, dictada per la jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
u de Girona (MA/4723). 

25. JG908/000008/2016-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació de l'aportació ordinària al Consorci de les Gavarres, 
any 2016. Exp. MA/9236. 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 

 
26. JG908/000001/2016-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Aprovació de la convocatòria de subvencions per a 
l'any 2016, destinades als ajuntaments i les entitats esportives per al suport a 
l'acció de promoció i foment de l'activitat fisicoesportiva 

 
27. Proposicions urgents  
28. 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 16 de febrer de 2016. 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de febrer 
de 2016, prèviament lliurada als assistents. 
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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: 

 
2.1. JG908/000003/2016-11-15PASSIP; 11-15Proposta A ssistència Presidència ; 

Oficina de Comunicació (002): Rectificació de la co nvocatòria per 
seleccionar dos projectes expositius per al program a "Exposicions 
Viatgeres" pel període 2016-2017. 

 
Per acord de Junta de Govern de 2 de febrer de 2016 es va aprovar la convocatòria 
per seleccionar dos projectes expositius per al programa “Exposicions Viatgeres” pel 
període 2016-2017. 
 
Tanmateix s’ha observat que a l’epígraf 2 de l’esmentada convocatòria hi ha hagut un 
error material en la determinació de la partida pressupostària en la mesura que en lloc 
de dir l’aplicació pressupostària 111.9200.48000 diu l’aplicació pressupostària 
110.9200.48000. 
 
De conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/92 de 26 de novembre del Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques y del Procediment Administratiu Comú, les 
Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol moment els error materials i 
aritmètics. 
 
És per això que la Junta de Govern, a proposta de la Presidència, per unanimitat 
ACORDA: 
 
PRIMER. Rectificar l’epígraf 2 de la convocatòria per seleccionar dos projectes 
expositius per al programa “Exposicions Viatgeres” pel període 2016-2017, en el 
sentit que en lloc de dir: “Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
110.9200.48000 (Premis Exposicions Viatgeres), de l’oficina de Difusió d’aquesta 
corporació per a l’exercici del 2016, per import de 3.000 €”, haurà de dir: “Autoritzar la 
despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària  111.9200.48000 (Premis 
Exposicions Viatgeres), de l’oficina de Difusió d’aquesta corporació per a l’exercici del 
2016, Per import de 3.000 €”. 
 
SEGON. Un cop esmenat aquest error es reprodueix de nou la convocatòria per 
seleccionar dos projectes expositius per al programa “Exposicions Viatgeres” pel 
període 2016-2017, d’acord amb el següent tenor literal: 
 
“ CONVOCATÒRIA  PER SELECCIONAR DOS PROJECTES EXPOSITIUS  PER 
AL PROGRAMA “EXPOSICIONS VIATGERES” PEL PERÍODE 2016-2017  
1. Objecte de la convocatòria i destinataris 
Selecció de dos projectes expositius per al cicle d’exposicions itinerants Exposicions 
Viatgeres pel període 2016-2017. Cada un serà premiat amb 1500 euros bruts, que 
es faran efectius un cop signat el corresponent contracte de préstec d’ús d’obra 
artística. Aquests premis estan subjectes a la corresponent retenció del 19%.  
Els destinataris de la convocatòria són pintors, dibuixants i escultors nascuts o amb 
domicili a les comarques gironines, la qual cosa s’ha d’acreditar al currículum 
mitjançant la documentació corresponent. 
2. Crèdits pressupostaris 
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Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària  111.9200.48000 
(Premis Exposicions Viatgeres), de l’oficina de Difusió d’aquesta corporació per a 
l’exercici del 2016, Per import de 3.000 €. 
3. Termini 
El lliurament de sol·licituds es durà a terme de l’1 al 31 de març de 2016. 
4. Termini de resolució i notificació 
El president de la Diputació de Girona resoldrà, a proposta del jurat, quins han de ser 
els dos projectes guanyadors, per a cadascun dels quals es formalitzarà i se signarà 
un contracte de préstec d’ús d’obra artística entre les parts, d’acord amb el model que 
consta com a annex en aquestes bases. 
 
L’aprovació d’aquest model de contracte juntament amb les bases de la convocatòria 
habilitaran el president de la Diputació de Girona per signar el contracte esmentat i la 
resta de documents que calgui.  
La selecció de les propostes es farà pública durant la segona quinzena del mes de 
maig, i es notificarà als autors dels projectes seleccionats. Es podrà consultar a la 
pàgina web de la Diputació (http://www.ddgi.cat/exposicions) o trucant al 972 185 057.  
Un cop notificada la resolució, els autors dels projectes seleccionats hauran de 
comunicar l’acceptació expressa o la renúncia a realitzar el cicle expositiu mitjançant 
un escrit que hauran de presentar al Registre d’Entrada de la Diputació.  
5. Règim de recursos 
El règim de recursos aplicables és el recurs potestatiu de reposició davant de la 
Presidència de la Diputació, en el termini d’un mes a partir del dia següent al de la 
notificació de la resolució, o bé el recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos a partir del dia següent 
al de la notificació de la resolució. 
6. Mitjà de notificació 
Es garanteixen els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis de la 
convocatòria al Tauler d'Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficinal de Província de 
Girona i a la web corporativa. 
Sotmetre la convocatòria a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
tauler d'anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que en el termini d'informació pública no es formulin al·legacions, la 
convocatòria quedarà aprovada definitivament” . 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSI ONS 
INFORMATIVES 

 
3. JG908/000012/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació ajut a l'Aj. de La 
Cellera per obres adequació coberta pavelló municip al. AC/12844. 

 
L'Ajuntament de La Cellera ha presentat una sol·licitud de subvenció exclosa de 
concurrència pública per al finançament de “Adequació coberta pavelló municipal” i en 
motiva l’interès públic el fet que aquest pavelló s’utilitza diàriament com a pista 
poliesportiva per part d’entitats i també per l’escola municipal. 
 
La sol·licitud de subvenció ha estat revisada pel president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local, Cultural i d'Acció Social, en la seva memòria de 26 de de gener 
de 2016, en la qual proposa que s’atorgui una subvenció de concessió directa de 
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37.800,00 € a l’Ajuntament de La Cellera. En l’esmentada memòria es considera que 
les especials característiques de les actuacions per a les quals se sol·licita la 
subvenció, així com el seu interès públic específic, en dificulten la inclusió en una 
convocatòria pública de subvencions, i justifiquen l’atorgament amb caràcter 
excepcional d'una subvenció de concessió directa. 
 
La subvenció de concessió directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a 
l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a 
l'article 15 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i al Pla 
Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona (2014-2016), quan es donen 
raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament 
justificades que en dificultin la convocatòria pública. 
 
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, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per 
unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent: 
 

Núm. d'expedient Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la subvenció 

AC/12844 
 

Ajuntament de La 
Cellera 

P1720100E Adequació coberta pavelló municipal 

Cost total de l'ob-
jecte subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament  

Import a justificar 
 

42.000,00 42.000,00 37.800,00 € 90% 42.000,00 

 
SEGON. Aplicació pressupostària. Autoritzar i disposar la despesa d'import 37.800,00 
€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 400/9420/76202 del pressupost de 2016. 
 
TERCER. Acceptació de la subvenció. Notificar al beneficiari que si en el termini d'un 
mes no manifesta el contrari, s'entén que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
QUART. Despeses subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les 
que es detallen en el pressupost de despeses de la sol·licitud presentada pel 
beneficiari, d’import 42.000,00 €. 
 
CINQUÈ. Justificació. La subvenció s’ha de justificar, dins un termini que finalitza el 
30 de novembre de 2016 , mitjançant la presentació del compte justificatiu, segons el 
model disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat). S'entén com 
a despesa efectuada i justificable la derivada d'obligacions reconegudes per 
l'Ajuntament, encara que aquest no n’hagi efectuat el pagament efectiu, abans de 
l'acabament del període de justificació. 
 
Si el cost de la inversió subvencionada resulta finalment superior a l'inicialment previst 
de 42.000,00 € la subvenció es mantindrà en l'import fixat en el punt primer i 
l'increment del cost el finançarà l'Ajuntament, el qual assumeix el compromís del 
finançament, directament o amb altres aportacions, del cost de l'actuació en la part no 
subvencionada. D’altra banda, la subvenció es reduirà proporcionalment d'acord amb 
el percentatge de finançament establert en aquesta resolució en el supòsit que, quan 
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s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable.  
 
SISÈ. Fraccionament dels pagaments. S'admet la presentació de justificacions 
parcials sempre que es faci en la forma i terminis de justificació establerts en aquesta 
resolució. En aquests casos s'aplicarà el percentatge de finançament sobre la 
justificació correctament presentada i s'efectuarà el pagament fraccionat de la 
subvenció. 
 
SETÈ. Afectació del béns. Els béns objecte d'aquesta subvenció que tinguin el 
caràcter d'inventariable s'hauran de destinar al fi concret per al qual es va concedir la 
subvenció durant un període que no pot ser inferior a cinc anys, en el cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns. Si el beneficiari 
es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb 
caràcter previ ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció 
més l'interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
 
VUITÈ. No s'admet el canvi de destinació de la subvenció. 
 
NOVÈ. Publicitat institucional. Amb la justificació de la subvenció caldrà aportar la 
documentació que acrediti que l'Ajuntament ha fet constar la col·laboració de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió que realitzi sobre 
les actuacions objecte de subvenció i caldrà col.locar un cartell anunciador de l’obra 
amb el logotip de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. 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 la subvenció de la Diputació de Girona amb 
l'altre finançament que obtingui el beneficiari no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb 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 
pel que s'estableix en el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en 
correspondència amb la disposició addicional 14a del mateix cos legal. 
 
DOTZÈ. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en els 
supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i a 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
TRETZÈ. Normes supletòries. En tot el que no prevegi 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 se n'aprova el reglament, l'Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normativa que hi sigui 
aplicable. 
 
CATORZÈ. Notificar la present resolució a l'Ajuntament amb indicació dels recursos 
procedents. 
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4. JG908/000016/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació subvenció Aj. de 
Sant Hilari Sacalm per pavimentació vials. AC/12962 . 

 
L'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm ha presentat una sol·licitud de subvenció exclosa 
de concurrència pública per al finançament de l’obra “Pavimentació de vials per 
esdeveniments fortuïts sobrevinguts”, i en motiva l’interès públic el fet que les 
reparacions a realitzar són d’extrema urgència per la seguretat del vehicles que hi 
circulen. 
 
La sol·licitud de subvenció ha estat revisada pel president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local, en la seva memòria de 2 de febrer de 2016, en la qual proposa 
que s’atorgui una subvenció de concessió directa de 20.000,00 € a l’Ajuntament de 
Sant Hilari Sacalm. En l’esmentada memòria es considera que les especials 
característiques de les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció, així com el 
seu interès públic específic, en dificulten la inclusió en una convocatòria pública de 
subvencions, i justifiquen l’atorgament amb caràcter excepcional d'una subvenció de 
concessió directa. 
. 
La subvenció de concessió directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a 
l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a 
l'article 15 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i al Pla 
Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona (2014-2016), quan es donen 
raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament 
justificades que en dificultin la convocatòria pública. 
 
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, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per 
unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent: 
 

Núm. d’exp. Nom del 
beneficiari 

NIF del beneficiari Objecte de la subvenció 

AC/12962 
 

Ajuntament de 
Sant Hilari Sacalm 

P1717400D Pavimentació de vials per 
esdeveniments fortuïts 
sobrevinguts”, 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament  
 

Import a 
justificar 
 

29.232,16 29.232,16 20.000,00 € 68,42% 29.232,16 

 
SEGON. Aplicació pressupostària. Autoritzar i disposar la despesa d'import 20.000,00 
€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 400/9420/76202 del pressupost de 2016. 
 
TERCER. Acceptació de la subvenció. Notificar al beneficiari que si en el termini d'un 
mes no manifesta el contrari, s'entén que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
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QUART. Despeses subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les 
que es detallen en el pressupost de despeses de la sol·licitud presentada pel 
beneficiari, d’import 29.232,16 €. 
 
CINQUÈ. Justificació. La subvenció s’ha de justificar, dins un termini que finalitza el 
30 de novembre de 2016 , mitjançant la presentació del compte justificatiu, segons el 
model disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat). S'entén com 
a despesa efectuada i justificable la derivada d'obligacions reconegudes per 
l'Ajuntament, encara que aquest no n’hagi efectuat el pagament efectiu, abans de 
l'acabament del període de justificació. 
 
Si el cost de la inversió subvencionada resulta finalment superior a l'inicialment previst 
de 29.232,16 € la subvenció es mantindrà en l'import fixat en el punt primer i 
l'increment del cost el finançarà l'Ajuntament, el qual assumeix el compromís del 
finançament, directament o amb altres aportacions, del cost de l'actuació en la part no 
subvencionada. 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.  
 
SISÈ. Fraccionament dels pagaments. S'admet la presentació de justificacions 
parcials sempre que es faci en la forma i terminis de justificació establerts en aquesta 
resolució. En aquests casos s'aplicarà el percentatge de finançament sobre la 
justificació correctament presentada i s'efectuarà el pagament fraccionat de la 
subvenció. 
SETÈ. Afectació del béns. Els béns objecte d'aquesta subvenció que tinguin el 
caràcter d'inventariable s'hauran de destinar al fi concret per al qual es va concedir la 
subvenció durant un període que no pot ser inferior a cinc anys, en el cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns. Si el beneficiari 
es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb 
caràcter previ ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció 
més l'interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
 
VUITÈ. No s'admet el canvi de destinació de la subvenció. 
 
NOVÈ. Publicitat institucional. Amb la justificació de la subvenció caldrà aportar la 
documentació que acrediti que l'Ajuntament ha fet constar la col·laboració de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió que realitzi sobre 
les actuacions objecte de subvenció i caldrà col.locar un cartell anunciador de l’obra 
amb el logotip de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. 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 la subvenció de la Diputació de Girona amb 
l'altre finançament que obtingui el beneficiari no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de 
mostratge, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la 
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consideració de finalista. Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà 
pel que s'estableix en el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en 
correspondència amb la disposició addicional 14a del mateix cos legal. 
 
DOTZÈ. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en els 
supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i a 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
TRETZÈ. Normes supletòries. En tot el que no prevegi 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 se n'aprova el reglament, l'Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normativa que hi sigui 
aplicable. 
 
CATORZÈ. Notificar la present resolució a l'Ajuntament amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
5. JG908/000025/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació del canvi de destí 
de l'obra inclosa al programa específic del PUOSC a nualitat 2014 de 
l'Ajuntament de Darnius (AC/11919-DG/14).  

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Darnius de data 15 de febrer 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 2014, de l'obra “Rehabilitació de la capella i 
adequació de l’accés al cementiri” per aplicar-la a l'obra “Reforma, millora i adequació 
d’equipament sociocultural”, amb un pressupost d'execució per contracta de 
73.684,22 €. 
 
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 
recollides a les corresponents bases i que l'Ajuntament de Darnius ha presentat 
l’acord de sol·licitud, la sol·licitud i el corresponent projecte, dintre del termini 
d’adjudicació que finalitzava el 15 de febrer de 2016.  
 
Atesa la normativa que regeix l'esmentat Programa específic, l'informe favorable del 
cap del servei  i vista la diligència de la Secretaria General, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per 
unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el canvi de destí de l’obra “Rehabilitació de la capella i adequació 
de l’accés al cementiri” que l’Ajuntament de Darnius té inclosa en el Programa 
específic de la Diputació amb el núm. AC/11919-DG/14, per destinar-la a la nova 
actuació titulada “Reforma, millora i adequació d’equipament sociocultural”, amb un 
pressupost d'execució per contracta de 73.684,22 € i mantenir la subvenció de 
70.000,00 €, inicialment atorgada. 
 
SEGON. Notificar el present acord a l'Ajuntament de Darnius 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. 
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TERCER. Comunicar el present acord a la Intervenció general de la Diputació de 
Girona, als efectes oportuns. 
 
6. JG908/000024/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació pròrroga a l'Aj. de 
Cervià de Ter per la subvenció restauració, consoli dació i posada en valor 
del Castell de Cervià. AC/12116. 

 
La Junta de Govern de data 1 de desembre de 2014, va concedir a l’Ajuntament de 
Cervià de Ter una subvenció de 50.000,00 € (15.000,00 € per l’any 2014, i 35.000,00 
€ per l’any 2015) per al finançament de les obres de restauració, consolidació i 
posada en valor del Castell de Cervià, amb un termini per a justificar-la fins el 30 de 
novembre de 2015 i una pròrroga fins el 29 de febrer de 2016. 
 
L’Ajuntament de Cervià de Ter, en data 16/02/16 sol·licita una nova pròrroga per a la 
justificació de la subvenció pendent de justificar d’import 26.881,74 €. 
 
L'article 49.1 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú, estableix que l'Administració, llevat que hi hagi un 
precepte en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació dels 
terminis establerts, que no excedeixi de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho 
aconsellen, i amb això no es perjudiquen drets de tercers. 
 
L’article 49.3 del mateix cos legal esmentat determina que tant la petició dels 
interessats com la decisió sobre l'ampliació del termini s'han de produir, en tot cas, 
abans del venciment del termini de què es tracti i que els acords sobre l'ampliació de 
terminis o sobre la denegació no són susceptibles de recursos i l'article 28.2 de 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona recull les mateixes 
condicions. 
 
D'acord amb els antecedents, vista la diligència de la Secretària General, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat president  de la Comissió Informativa de Cooperació 
Local, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir a l’Ajuntament de Cervià de Ter una pròrroga per a la justificació 
de la subvenció que té concedida i que s’indica tot seguit: 
 

AJUNTAMENT 
 

EXP 
 

CONCEPTE 
 

SUBVENCIÓ 
 

NOU 
TERMINI 

 

CERVIÀ DE TER AC/12116 

Restauració, 
consolidació i posada 
en valor del Castell de 
Cervià, 

50.000,00 30 maig 2016 

 
SEGON. La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició dels ajuts 
esmentats i en cas que l’Ajuntament no la justifiqui dins del nou termini assenyalat, 
s’iniciarà l’expedient de revocació de la subvenció no justificada. 
 
TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb indicació dels recursos 
procedents. 
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7. JG908/000018/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació subvenció Aj. de 
Garrigàs per treballs reparació vies urbanes i cami ns públics. AC/12960. 

 
L'Ajuntament de Garrigàs ha presentat una sol·licitud de subvenció exclosa de 
concurrència pública per al finançament de “Treballs de reparació de vies urbanes i 
camins públics, conseqüència de les pluges d’hivern 2015”, i en motiva l’interès 
públic el fet que són camins de titularitat municipal que faciliten la comunicació entre 
pobles amb petits nuclis urbans i finques.  
 
La sol·licitud de subvenció ha estat revisada pel president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local, en la seva memòria de 2 de febrer de 2016, en la qual proposa 
que s’atorgui una subvenció de concessió directa de 30.00,00 € a l’Ajuntament de 
Garrigàs. En l’esmentada memòria es considera que les especials característiques 
de les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció, així com el seu interès 
públic específic, en dificulten la inclusió en una convocatòria pública de subvencions, 
i justifiquen l’atorgament amb caràcter excepcional d'una subvenció de concessió 
directa. 
 
La subvenció de concessió directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a 
l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a 
l'article 15 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i al Pla 
Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona (2014-2016), quan es donen 
raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament 
justificades que en dificultin la convocatòria pública. 
 
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, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació 
Local, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent: 
 

Núm. d'exp Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la subvenció 

AC/12960 
 

Ajuntament de 
Garrigàs 

P1708100A Treballs de reparació de vies 
urbanes i camins públics, 
conseqüència de les pluges 
d’hivern 2015 

Cost total de 
l'objecte 

subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 

 

Percentatge 
de 

finançament  
 

Import a 
justificar 

 

33.327,70 33.327,70 30.000,00 € 90% 33.327,70 

 
SEGON. Aplicació pressupostària. Autoritzar i disposar la despesa d'import 
30.000,00€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 400/9420/76202 del pressupost 
de 2016. 
 



 
 

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

13

TERCER. Acceptació de la subvenció. Notificar al beneficiari que si en el termini d'un 
mes no manifesta el contrari, s'entén que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
QUART. Despeses subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les 
que es detallen en el pressupost de despeses de la sol·licitud presentada pel 
beneficiari, d’import 33.327,70 €. 
 
CINQUÈ. Justificació. La subvenció s’ha de justificar, dins un termini que finalitza el 
30 de novembre de 2016, mitjançant la presentació del compte justificatiu, segons el 
model disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat). S'entén com 
a despesa efectuada i justificable la derivada d'obligacions reconegudes per 
l'Ajuntament, encara que aquest no n’hagi efectuat el pagament efectiu, abans de 
l'acabament del període de justificació. 
 
Si el cost de la inversió subvencionada resulta finalment superior a l'inicialment 
previst de 33.327,70 € la subvenció es mantindrà en l'import fixat en el punt primer i 
l'increment del cost el finançarà l'Ajuntament, el qual assumeix el compromís del 
finançament, directament o amb altres aportacions, del cost de l'actuació en la part 
no subvencionada. 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.  
 
SISÈ. Fraccionament dels pagaments. S'admet la presentació de justificacions 
parcials sempre que es faci en la forma i terminis de justificació establerts en aquesta 
resolució. En aquests casos s'aplicarà el percentatge de finançament sobre la 
justificació correctament presentada i s'efectuarà el pagament fraccionat de la 
subvenció. 
 
SETÈ. Afectació del béns. Els béns objecte d'aquesta subvenció que tinguin el 
caràcter d'inventariable s'hauran de destinar al fi concret per al qual es va concedir la 
subvenció durant un període que no pot ser inferior a cinc anys, en el cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
amb caràcter previ ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de 
subvenció més l'interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar 
inscrita en el registre públic corresponent. 
 
VUITÈ. No s'admet el canvi de destinació de la subvenció. 
 
NOVÈ. Publicitat institucional. Amb la justificació de la subvenció caldrà aportar la 
documentació que acrediti que l'Ajuntament ha fet constar la col·laboració de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió que realitzi sobre 
les actuacions objecte de subvenció i caldrà col.locar un cartell anunciador de l’obra 
amb el logotip de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. 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 la subvenció de la Diputació de Girona amb 
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l'altre finançament que obtingui el beneficiari no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb 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 
pel que s'estableix en el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en 
correspondència amb la disposició addicional 14a del mateix cos legal. 
 
DOTZÈ. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en els 
supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i a 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
TRETZÈ. Normes supletòries. En tot el que no prevegi 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 se n'aprova el reglament, l'Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normativa que hi sigui 
aplicable. 
 
CATORZÈ. Notificar la present resolució a l'Ajuntament amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
8. JG908/000022/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aj. d e Sant Martí de Llémena. 
Canvi destí subvenció dins el Fons de Cooperació Ec onòmica i Cultural 
2015. AC/12387.  

 
Vist l'expedient de sol·licitud de canvi de destí de l'Ajuntament de Sant Martí de 
Llémena concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2015, vista la 
documentació presentada i la diligència de la Secretaria General. 
 
La Junta de Govern, a proposta del diputat president  de la Comissió Informativa de 
Cooperació Local, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2015, 
pel concepte i l’import que es detallen.  
 

AJUNTAMENT EXP CONCEPTE CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ 

Sant Martí de 
Llémena 

AC/12387 Millora del servei 
d'abastament d'aigua 
potable, millora 
arranjament vialitat de 
carrers i adquisició nou 
mobiliari 
 

Obres façana i interior 
església de Granollers i 
vialitat 
 

18.050,00 

 
SEGON. Condicionar el lliurament de les subvencions, que son compatibles amb 
altres ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al 
compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de novembre de 2016. 
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La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2015. 
 
9. JG908/000015/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació subvenció a l'Aj. 
de Sant Julià del Llor i Bonmatí per substitució de puradora del C. Vell. 
AC/12961. 

 
L'Ajuntament de Sant Julià del LLor i Bonmatí ha sol·licitat en data 21-01-16 una 
subvenció exclosa de concurrència per al finançament de l’obra “Substitució de la 
depuradora del c. Vell”, i en motiva l’interès públic el fet que és necessari 
desmantellar el filtre biològic actual i el dipòsit clarificador i substituir-lo per un nou 
sistema de depuració 
 
La sol·licitud de subvenció ha estat revisada pel president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local, en la seva memòria de 2 de febrer de 2016, en la qual proposa 
que s’atorgui una subvenció de concessió directa de 57.475,00 € a l’Ajuntament de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí. En l’esmentada memòria es considera que les especials 
característiques de les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció, així com el 
seu interès públic específic, en dificulten la inclusió en una convocatòria pública de 
subvencions, i justifiquen l’atorgament amb caràcter excepcional d'una subvenció de 
concessió directa. 
 
La subvenció de concessió directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a 
l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a 
l'article 15 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i al Pla 
Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona (2014-2016), quan es donen 
raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament 
justificades que en dificultin la convocatòria pública. 
 
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, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per 
unanimitat ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent: 
 
Núm. d’exp. Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la subvenció 

AC/12961 
 

Ajuntament de 
Sant Julià del LLor 
i Bonmatí 

P1725100J Substitució de la depuradora 
del c. Vell 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament  
 

Import a 
justificar 
 

60.500,00 60.500,00 57.475,00 € 95% 60.500,00 

 
SEGON. Aplicació pressupostària. Autoritzar i disposar la despesa d'import 57.475,00 
€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 400/9420/76202 del pressupost de 2016. 
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TERCER. Acceptació de la subvenció. Notificar al beneficiari que si en el termini d'un 
mes no manifesta el contrari, s'entén que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
QUART. Despeses subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les 
que es detallen en el pressupost de despeses de la sol·licitud presentada pel 
beneficiari, d’import 60.500,00 €. 
 
CINQUÈ. Justificació. La subvenció s’ha de justificar, dins un termini que finalitza el 
30 de novembre de 2016 , mitjançant la presentació del compte justificatiu, segons el 
model disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat). S'entén com 
a despesa efectuada i justificable la derivada d'obligacions reconegudes per 
l'Ajuntament, encara que aquest no n’hagi efectuat el pagament efectiu, abans de 
l'acabament del període de justificació. 
 
Si el cost de la inversió subvencionada resulta finalment superior a l'inicialment previst 
de 60.500,00 € la subvenció es mantindrà en l'import fixat en el punt primer i 
l'increment del cost el finançarà l'Ajuntament, el qual assumeix el compromís del 
finançament, directament o amb altres aportacions, del cost de l'actuació en la part no 
subvencionada. 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.  
 
SISÈ. Fraccionament dels pagaments. S'admet la presentació de justificacions 
parcials sempre que es faci en la forma i terminis de justificació establerts en aquesta 
resolució. En aquests casos s'aplicarà el percentatge de finançament sobre la 
justificació correctament presentada i s'efectuarà el pagament fraccionat de la 
subvenció. 
 
SETÈ. Afectació del béns. Els béns objecte d'aquesta subvenció que tinguin el 
caràcter d'inventariable s'hauran de destinar al fi concret per al qual es va concedir la 
subvenció durant un període que no pot ser inferior a cinc anys, en el cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns. Si el beneficiari 
es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb 
caràcter previ ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció 
més l'interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
 
VUITÈ. No s'admet el canvi de destinació de la subvenció. 
 
Novè. Publicitat institucional. Amb la justificació de la subvenció caldrà aportar la 
documentació que acrediti que l'Ajuntament ha fet constar la col·laboració de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió que realitzi sobre 
les actuacions objecte de subvenció i caldrà col.locar un cartell anunciador de l’obra 
amb el logotip de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. 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 la subvenció de la Diputació de Girona amb 
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l'altre finançament que obtingui el beneficiari no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb 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 
pel que s'estableix en el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en 
correspondència amb la disposició addicional 14a del mateix cos legal. 
 
DOTZÈ. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en els 
supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i a 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
TRETZÈ. Normes supletòries. En tot el que no prevegi 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 se n'aprova el reglament, l'Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normativa que hi sigui 
aplicable. 
 
CATORZÈ. Notificar la present resolució a l'Ajuntament amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
10. JG908/000017/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coo peració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació subvenció Aj. de 
Sant Martí de Llémena per arranjament rec d'escorre ntia al sector del 
pavelló. AC/12963. 

 
L'Ajuntament de Sant Martí de Llémena ha sol·licitat en data 16-12-15 una subvenció 
exclosa de concurrència per al finançament de l’obra “Arranjament rec d’escorrentia al 
sector del pavelló de Llorà”, i en motiva l’interès públic el fet que el pavelló és un dels 
espais més utilitzats per la població i el rec actual està molt deteriorat i provoca 
inundacions 
 
La sol·licitud de subvenció ha estat revisada pel president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local, en la seva memòria de 2 de febrer de 2016, en la qual proposa 
que s’atorgui una subvenció de concessió directa de 50.00,00 € a l’Ajuntament de 
Sant Martí de Llémena. En l’esmentada memòria es considera que les especials 
característiques de les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció, així com el 
seu interès públic específic, en dificulten la inclusió en una convocatòria pública de 
subvencions, i justifiquen l’atorgament amb caràcter excepcional d'una subvenció de 
concessió directa. 
 
La subvenció de concessió directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a 
l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a 
l'article 15 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i al Pla 
Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona (2014-2016), quan es donen 
raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament 
justificades que en dificultin la convocatòria pública. 
 
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 
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Diputació aprovada pel Ple en sessió del dia 20 de maig de 2014, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per 
unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent: 
 
Núm. d’exp. Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la subvenció 

AC/12963 
 

Ajuntament de 
Sant Martí de 
Llémena 

P1718100I Arranjament rec d’escorrentia al 
sector del pavelló de Llorà 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament  
 

Import a 
justificar 
 

53.622,66 53.622,66 50.000,00 € 93,24% 53.622,66 

 
SEGON. Aplicació pressupostària. Autoritzar i disposar la despesa d'import 50.000,00 
€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 400/9420/76202 del pressupost de 2016. 
 
TERCER. Acceptació de la subvenció. Notificar al beneficiari que si en el termini d'un 
mes no manifesta el contrari, s'entén que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
QUART. Despeses subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les 
que es detallen en el pressupost de despeses de la sol·licitud presentada pel 
beneficiari, d’import 53.622,66 €. 
 
CINQUÈ. Justificació. La subvenció s’ha de justificar, dins un termini que finalitza el 
30 de novembre de 2016 , mitjançant la presentació del compte justificatiu, segons el 
model disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat). S'entén com 
a despesa efectuada i justificable la derivada d'obligacions reconegudes per 
l'Ajuntament, encara que aquest no n’hagi efectuat el pagament efectiu, abans de 
l'acabament del període de justificació. 
 
Si el cost de la inversió subvencionada resulta finalment superior a l'inicialment previst 
de 53.622,66 € la subvenció es mantindrà en l'import fixat en el punt primer i 
l'increment del cost el finançarà l'Ajuntament, el qual assumeix el compromís del 
finançament, directament o amb altres aportacions, del cost de l'actuació en la part no 
subvencionada. 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.  
 
SISÈ. Fraccionament dels pagaments. S'admet la presentació de justificacions 
parcials sempre que es faci en la forma i terminis de justificació establerts en aquesta 
resolució. En aquests casos s'aplicarà el percentatge de finançament sobre la 
justificació correctament presentada i s'efectuarà el pagament fraccionat de la 
subvenció. 
 
SETÈ. Afectació del béns. Els béns objecte d'aquesta subvenció que tinguin el 
caràcter d'inventariable s'hauran de destinar al fi concret per al qual es va concedir la 
subvenció durant un període que no pot ser inferior a cinc anys, en el cas de béns 
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inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns. Si el beneficiari 
es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb 
caràcter previ ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció 
més l'interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
 
VUITÈ. No s'admet el canvi de destinació de la subvenció. 
 
NOVÈ. Publicitat institucional. Amb la justificació de la subvenció caldrà aportar la 
documentació que acrediti que l'Ajuntament ha fet constar la col·laboració de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió que realitzi sobre 
les actuacions objecte de subvenció i caldrà col.locar un cartell anunciador de l’obra 
amb el logotip de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. 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 la subvenció de la Diputació de Girona amb 
l'altre finançament que obtingui el beneficiari no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb 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 
pel que s'estableix en el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en 
correspondència amb la disposició addicional 14a del mateix cos legal. 
 
DOTZÈ. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en els 
supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i a 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
TRETZÈ. Normes supletòries. En tot el que no prevegi 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 se n'aprova el reglament, l'Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normativa que hi sigui 
aplicable. 
 
CATORZÈ. Notificar la present resolució a l'Ajuntament amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
11. JG908/000026/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coo peració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació del canvi de destí 
de l'obra inclosa al programa específic del PUOSC a nualitat 2014 de 
l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys (AC/11932-DG/14 ).  

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys de data 12 de febrer 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 2014, de l'obra 
“Pavimentació de la carretera de Les Salines segona fase” per aplicar-la a l'obra 
“Millora de la salubritat de la llar d’infants”, amb un pressupost d'execució per 
contracta de 29.675,16 €. 
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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 
recollides a les corresponents bases i que l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys ha 
presentat l’acord de sol·licitud, la sol·licitud i el corresponent projecte, dintre del 
termini d’adjudicació que finalitzava el 15 de febrer de 2016.  
 
Atesa la normativa que regeix l'esmentat Programa específic, l'informe favorable del 
cap del servei  i vista la diligència de la Secretaria General, la Junta de Govern 
A proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per 
unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el canvi de destí de l’obra “Pavimentació de la carretera de Les 
Salines segona fase” que l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys té inclosa en el 
Programa específic de la Diputació amb el núm. AC/11932-DG/14, per destinar-la a la 
nova actuació titulada “Millora de la salubritat de la llar d’infants”, amb un pressupost 
d'execució per contracta de 29.675,16 € i mantenir la subvenció de 28.191,40 €, 
inicialment atorgada. 
  
SEGON. Notificar el present acord a l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys 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. Comunicar el present acord a la Intervenció general de la Diputació de 
Girona, als efectes oportuns. 
 
12. JG908/000021/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coo peració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació canvi destí Aj. de 
Besalú dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultu ral, any 2015. 
AC/12239. 

 

Vist l'expedient de sol·licitud de canvi de destí que presenta l'Ajuntament de Besalú 
amb data 05-02-16, concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2015, 
vista la documentació presentada i la diligència de la Secretaria General. 

La Junta de Govern, a proposta del diputat president  de la Comissió Informativa de 
Cooperació Local, per unanimitat ACORDA:  

PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Besalú el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2015, pel concepte i 
l’import que es detallen.  

 

AJUNTAMENT EXP CONCEPTE CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ 

Besalú AC/12239 Millora xarxes 
d'aigua i sanejament 
carrer. Onze de 
Setembre i 
modificació escales 
accés barri del grup 
del Mont  

Millora xarxes 
d'aigua i sanejament 
carrer Onze de 
Setembre  

24.100,05 
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SEGON. 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 la seva justificació, de com a mínim l’import de la subvenció. 

La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2015. 
 
13. JG908/000023/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coo peració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aj. d e Setcases, renúncia 
parcial de la subvenció d'arranjament de la pista f orestal de Setcases a 
Espinavell. AC/12468. 

 
Vist l’acord de Junta de Govern del dia 19 de maig de 2015 d'atorgament d’una 
subvenció a l’Ajuntament de Setcases per a les obres d’arranjament de la pista 
forestal de Setcases a Espinavell, d’import 45.000,00 €, amb càrrec a la partida 
200/9420/76202 del pressupost general de 2015, i núm. d’expedient AC/12468. 
 
Vist l'escrit de l'Ajuntament de Setcases de data 8 de febrer de 2016, en el qual 
manifesta la renúncia a una part de la subvenció atorgada atès que la Conselleria de 
Governació i Relacions Institucionals els ha concedit una subvenció de 43.517,88 € i 
sol·licita a la Diputació que mantingui una part de l’ajut d’import 4.631,65€. 
 
D'acord amb aquests antecedents, 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. Acceptar la renúncia parcial d’import 40.368,35 de la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Setcases per acord de la Junta de Govern del dia 19 de maig de 
2015, d’import total 45.000,00 € per a les obres d’arranjament de la pista forestal de 
Setcases a Espinavell, i fixar-la en 4.631,65 €. 
 
SEGON. Notificar el present acord a l'Ajuntament amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
14. JG908/000032/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòri a pública de 
subvencions de la Diputació de Girona en règim de c oncurrència 
competitiva per a activitats dels centres i institu ts d'estudis locals i 
comarcals per a l'any 2016. 

 
El Ple de la Diputació de Girona del dia 15 de desembre de 2015 va aprovar 
inicialment les Bases específiques reguladores de subvencions per a activitats dels 
centres i instituts d’estudis locals i comarcals. Aquestes bases van ser publicades al 
BOP de Girona, núm. 10, de 18 de gener de 2016, i no s’hi van presentar 
al·legacions. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix en les esmentades bases, s’ha elaborat la 
proposta de convocatòria corresponent a l’exercici de 2016, on hi consten l’objecte, 
els destinataris, les consignacions pressupostàries previstes i el termini de 
presentació de sol·licituds i de justificació de les subvencions, entre d’altres. 
El contingut de la convocatòria s’ajusta als requeriments establerts a la Llei General 
de Subvencions, al Reglament que la desenvolupa i a l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació. 
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Per això, i d’acord amb la diligència de la Secretaria General i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona el 20 de maig de 2014, i modificada pel Ple de la Diputació de Girona el 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat  el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat 
ACORDA:  
 
PRIMER: Aprovar la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds en règim 
de concurrència competitiva, amb plena submissió a les Bases específiques 
reguladores de subvencions per a activitats dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona del 15 de desembre de 2015, 
el text de la qual es transcriu a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CO NCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER A ACTIVITATS DELS CENTRES I INSTITU TS D’ESTUDIS 
LOCALS I COMARCALS PER A L’ANY 2016 
1.Objecte: 
Aplicar les subvencions de la Diputació de Girona en règim de concurrència 
competitiva per a activitats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals  per a 
l’any 2016 
2.Destinataris:  
Els destinataris d'aquesta línia de subvencions són els centres i instituts d’estudis 
locals i comarcals de l’àmbit de les comarques gironines.  
3.Publicació de les bases específiques reguladores: 
Les bases reguladores d'aquesta línia de subvencions previstes en aquesta 
convocatòria s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 10, de 18 de gener 
de 2016. 
4.Crèdits pressupostaris: 
L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 20.000 €. Les subvencions 
aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del pressupost general de la Diputació de 
Girona per a l'any 2016 que es detalla a continuació: 
RECERCA LOCAL  

Línia d'ajuts Partida Import € 

 
Subvencions per a activitats dels centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals 

 
503/3341/4800

1 

 
20.000 € 

5.Termini 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 i finalitzarà el 29 d'abril de 2016. Les subvencions s'hauran de justificar dins 
el termini, que finalitza el 15 de desembre de 2016. 
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat que es 
troba al web de la Diputació de Girona (Model de sol·licitud de subvenció: 
Subvencions per a activitats dels centres i institu ts d'estudis ), a través de les 
modalitats següents: 
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: Per mitjà del lloc “Tràmits per internet” accessible des 
del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). Cal signar la sol·licitud mitjançant 
alguna de les signatures admeses a l'article 14 de l'Ordenança Reguladora de 
l'Administració Electrònica de la Diputació de Girona. 
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PRESENTACIÓ CONVENCIONAL: Cal presentar la sol·licitud 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. 
En el cas de presentació telemàtica, la documentació complementària es pot 
presentar al Registre General de la Diputació o per qualsevol dels mitjans que preveu 
la Llei 30/1992, en el termini dels 3 dies hàbils següents a la data en què s’ha signat 
electrònicament la sol·licitud. Si l’últim dia coincideix amb dissabte, serà el dia hàbil 
següent. 
6.Resolució i notificació: 
La Junta de Govern ha d’adoptar la resolució corresponent en el termini màxim de sis 
mesos que computen a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, sense 
perjudici que aquesta posposi els efectes a una data posterior. Un cop transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució ha de ser 
notificada a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de 
deu dies comptadors des de la data en què s’aprovi la resolució. 
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.  
8. Publicitat 
S’inseriran anuncis al tauler d'anuncis de la Diputació de Girona, Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i al web institucional.” 
 
SEGON: Aprovar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les 
esmentades bases, i fixar la dotació pressupostària, d’import 20.000 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 503/3341/48001 del pressupost corporatiu de 2016. 
 
TERCER: Facultar àmpliament al president de la corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la present convocatòria. 
 
15. JG908/000033/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòri a pública de 
subvencions en règim de concurrència competitiva pe r a edicions dels 
centres i instituts d'estudis locals i comarcals pe r a l'any 2016. 

 
El Ple de la Diputació de Girona del dia 15 de desembre de 2015 va aprovar 
inicialment les Bases específiques reguladores de subvencions per a edicions dels 
centres i instituts d’estudis locals i comarcals. Aquestes bases van ser publicades al 
BOP de Girona, núm. 10, de 18 de gener de 2016, i no s’hi van presentar 
al·legacions. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix en les esmentades bases, s’ha elaborat la 
proposta de convocatòria corresponent a l’exercici de 2016, on hi consten l’objecte, 
els destinataris, les consignacions pressupostàries previstes i el termini de 
presentació de sol·licituds i de justificació de les subvencions, entre d’altres. 
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El contingut de la convocatòria s’ajusta als requeriments establerts a la Llei General 
de Subvencions, al Reglament que la desenvolupa i a l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació. 
 
Per això, i d’acord amb la diligència de la Secretaria General i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona el 20 de maig de 2014, i modificada pel Ple de la Diputació de Girona el 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat  el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat 
ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds en règim 
de concurrència competitiva, amb plena submissió a les Bases específiques 
reguladores de subvencions per a edicions dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona del 15 de desembre de 2015, 
el text de la qual es transcriu a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CO NCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER A EDICIONS DELS CENTRES I INSTITUTS  D’ESTUDIS 
LOCALS I COMARCALS PER A L’ANY 2016 
1.Objecte: 
Aplicar les subvencions de la Diputació de Girona en règim de concurrència 
competitiva per a edicions dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals per a 
l'any 2016. 
2.Destinataris:  
Els destinataris d’aquesta línia de subvencions són els centres i instituts d’estudis 
locals i comarcals de l’àmbit de les comarques gironines. 
3.Publicació de les bases específiques reguladores: 
Les bases reguladores d'aquesta línia de subvencions previstes en aquesta 
convocatòria s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 10, de 18 de gener 
de 2016. 
4.Crèdits pressupostaris: 
L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és inicialment de 55.000 €. Les 
subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del pressupost general de la 
Diputació de Girona per a l'any 2016 que es detalla a continuació: 
RECERCA LOCAL 

Línia d'ajuts Partida Import € 

 
Subvencions per a edicions dels centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals 

503/3341/4800
0 

55.000 € 

5.Termini 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 i finalitzarà el 29 d'abril de 2016. Les subvencions s'hauran de justificar dins 
el termini, que finalitza el 15 de desembre de 2016. 
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat que es 
troba al web de la Diputació de Girona (Model de sol·licitud de subvenció: 
Subvencions per a edicions dels centres i instituts d'estudis), a través de les 
modalitats següents: 
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: Per mitjà del lloc “Presentació de sol·licituds de 
subvencions en línia” accessible des del web de la Diputació de Girona 



 
 

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

25

(www.ddgi.cat). Cal signar la sol·licitud mitjançant alguna de les signatures admeses 
a l'article 14 de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica de la Diputació 
de Girona. 
PRESENTACIÓ CONVENCIONAL: Cal presentar la sol·licitud 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. 
En el cas de presentació telemàtica, la documentació complementària es pot 
presentar al Registre General de la Diputació o per qualsevol dels mitjans que preveu 
la Llei 30/1992, en el termini dels 3 dies hàbils següents a la data en què s’ha signat 
electrònicament la sol·licitud. Si l’últim dia coincideix amb dissabte, serà el dia hàbil 
següent. 
6.Resolució i notificació: 
La Junta de Govern ha d’adoptar la resolució corresponent en el termini màxim de sis 
mesos que computen a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, sense 
perjudici que aquesta posposi els efectes a una data posterior. Un cop transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució ha de ser 
notificada a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de 
deu dies comptadors des de la data en què s’aprovi la resolució. 
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.  
8. Publicitat 
S’inseriran anuncis al tauler d'anuncis de la Diputació de Girona, Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i al web institucional.”  
 
SEGON: Aprovar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les 
esmentades bases, i fixar la dotació pressupostària, d’import 55.000 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 503/3341/48000 del pressupost corporatiu de 2016. 
 
TERCER: Facultar àmpliament al president de la corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la present convocatòria. 
 
16. JG908/000029/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a la UdG-Càtedra de Patrimoni Literari p er al finançament 
d'activitats culturals. 

 
La Universitat de Girona – Càtedra de Patrimoni Literari, ha sol·licitat una subvenció 
exclosa de concurrència pública per al finançament de les activitats que desenvolupa 
la Càtedra Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent, en l’anualitat 2016 i s’ha 
instruït l'expedient corresponent (EC/26664). 
 
La Universitat de Girona i la Diputació de Girona han col·laborat en les activitats de la 
Càtedra M. Àngels Anglada d'ençà de la seva creació per acord del Consell de 
Govern de la Universitat de Girona, el 28 d'octubre de 2004. 
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El Consell de Govern de la Universitat de Girona del 31 d'octubre de 2013 va 
modificar el nom de la Càtedra M. Àngels Anglada per tal d'ampliar el camp d'acció a 
la figura de Carles Fages de Climent denominant-se Càtedra de Patrimoni Literari, 
Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent. 
 
La Càtedra de Patrimoni Literari s'ha consolidat com una institució de referència en la 
divulgació del patrimoni literari de les comarques gironines i del conjunt del territori 
català -especialment a través de la preparació de rutes literàries-, així com en 
l'organització d'activitats d'estudi i valorització del patrimoni literari català, entre les 
quals destaquen les Lliçons de la Càtedra i el Fòrum Literari, conferències adreçades 
a estudiants de secundària, difusió a través de la xarxa i organització d'exposicions. 
 
La Diputació de Girona manifesta l'interès en mantenir el vincle cooperatiu amb la 
Càtedra de Patrimoni Literari per perpetuar la memòria i estudiar l'obra dels escriptors 
que li donen nom i alhora fomentar programes de recerca i divulgació a l'entorn del 
patrimoni literari a les terres de Girona. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2016 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Universitat de Girona – Càtedra de 
Patrimoni Literari, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 15 i 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 la Universitat de Girona – Càtedra de Patrimoni 
Literari, per al finançament d'activitats culturals que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

EC/26664 Universitat de 
Girona – Càtedra 
de Patrimoni 
Literari 

Q6750002E Activitats de la Càtedra Anglada i C. Fages 
de Climent de la UdG 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a justificar 
 

26.500,00 € 26.500,00 € 11.400,00 € 43,01 % 26.500,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import d’ONZE MIL QUATRE-CENTS 
EUROS (11.400,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48003 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2016. 
 
TERCER. Objecte. 
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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 les 
activitats culturals 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 Universitat de Girona – 
Càtedra de Patrimoni Literari, 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 Universitat de Girona – Càtedra de Patrimoni 
Literari, 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 d’11.400,00 €, que representa un percentatge de finançament del 43,01 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. La Universitat de Girona – Càtedra de Patrimoni Literari, 
ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 26.500,00 € corresponents a 
l’import total 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) La memòria acadèmica de la Càtedra de Patrimoni Literari de 2016. 
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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 
d'activitats culturals.  
 
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 Universitat de Girona – Càtedra de Patrimoni Literari, 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 Universitat de Girona – Càtedra de Patrimoni Literari 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 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.  
 
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 Universitat de Girona – Càtedra de Patrimoni 
Literari. 
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
 
17. JG908/000031/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació del Conveni e specífic de 
col·laboració entre el Departament de Cultura de la  Generalitat de 
Catalunya, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cult ural i la Diputació de 
Girona sobre la Xarxa Territorial de Museus de les comarques gironines. 

 
El 9 d’abril de 2015 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural sobre la Xarxa Territorial de Museus de les 
comarques de Girona. En el pacte segon del conveni especifica com a una de les 
funcions de la Xarxa la funció de foment. Concretament, donar suport econòmic 
directe a actuacions de valor afegit dels museus de la Xarxa, mitjançant la concessió 
de subvencions en procediments de concurrència pública. El pacte vuitè preveu la 
signatura de convenis específics per garantir el desenvolupament de la Xarxa i  
l’acompliment de les seves funcions previstes en el pacte segon. 
 
És interès compartit per les parts mantenir la col·laboració interadministrativa per 
l'anualitat 2016. 
 
D’acord amb el que estableixen el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 303.1 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, i l’article 4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
vist l’informe del Servei de Cooperació Cultural i la revisió favorable de la Secretaria 
General i d’Intervenció, 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 minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre la 
Diputació de Girona, el departament de cultura de la Generalitat de Catalunya i 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural sobre la Xarxa Territorial de Museus de les 
comarques de Girona, el text del qual es transcriu com segueix: 
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“ CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’OFICINA DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA SOBRE LA XARXA 
TERRITORIAL DE MUSEUS DE LES COMARQUES DE GIRONA  
Barcelona/ Girona, 
INTERVENEN: 
D’una banda, I'Hble. Sr. Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, 
De l’altra, el Sr. Pau Villòria i Sistach, president del Consell d’Administració de 
l’Oficina  de Suport a la Iniciativa Cultural, 
I de l’altra, l’Excm. Sr. Pere Vila i Fulcaràs, president de la Diputació de Girona, 
assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.  
ACTUEN: 
El primer, en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut 
de les facultats que li confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
El segon, en representació de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, en virtut de 
les atribucions que li confereix l’article 7.2.a) dels seus Estatuts. 
El tercer, en la seva representació legal, d'acord amb el que estableix l’article 34 b) de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el 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 i, expressament per a l’atorgament d’aquest acte, l’apartat 1 de 
l'article 61 i l’11 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986. 
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per formalitzar el present 
document i   
EXPOSEN: 
I. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya vehicula la seva acció de 
suport als museus catalans a través de les xarxes territorials de museus, amb la 
finalitat d’aportar major capacitat d’actuació als museus registrats i concertar amb les 
administracions provincials els recursos destinats als museus del seu àmbit territorial. 
II. La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de 
les comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, 
les arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el 
foment d’iniciatives culturals. Des de l’any 2009 col·labora activament amb el 
desenvolupament de la política museística del país. 
III. El 9 d’abril de 2015 es va signar el conveni marc de la Xarxa Territorial de Museus 
de les comarques gironines, entre la Diputació de Girona i  la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament de Cultura, al qual si poden adherir tots els 
museus registrats de la província de Girona. 
IV. L’esmentat conveni estableix, en el pacte segon que, entre altres, la Xarxa te la 
funció de foment, és a dir, donar suport econòmic directe a actuacions de valor afegir 
dels museus de la Xarxa, mitjançant la concessió de subvencions en procediments de 
concurrència pública. 
V. En el pacte cinquè, el conveni estableix que el govern de la Xarxa recau en la 
Comissió Institucional de la Xarxa i que aquesta té entre altres atribucions, la 
concertació dels suports econòmics que les dues institucions (Generalitat de 
Catalunya i Diputació de Girona) destinaran als museus de la Xarxa, així com la 
definició de les actuacions prioritàries de suport adreçades als museus i dels criteris 
generals de valoració.  En la reunió de la Comissió Institucional de la Xarxa, 
celebrada el 27 de novembre de 2015, és varen aprovar les aportacions de les dues 
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institucions als museus per la funció de foment per a 2016, l’import de les quals és, tal 
com consta en l’acta de la reunió, de 426.000 euros.  
VI. El mateix conveni estableix, en el pacte setè, que “aquells recursos que es 
destinin a la funció de foment dels museus de la Xarxa prevista en el pacte segon, les 
dues institucions acordaran, mitjançant convenis específics, les quanties a aportar, els 
museus que poden ser beneficiaris i els criteris i procediments d’atorgament, entre 
altres temes.”  
VII. La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres crea l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural com a entitat de dret públic subjecte al dret privat 
adscrita al Departament de Cultura, amb l’objecte de concentrar les iniciatives de 
suport i foment del Departament de Cultura i de les entitats adscrites, excepte l’Institut 
Català de les Empreses Culturals. 
VIII. Vistos aquests antecedents, les parts acorden, mitjançant la signatura d’aquest 
conveni, establir i concretar tot allò necessari per l’acompliment de la funció de foment 
de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona per a l’any 2016, a la 
qual estan compromeses les dues institucions.  
IX. En compliment del que disposa l’article 7.3 k) del Decret 7/2012, de 10 de gener, 
pel qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Consell 
d’Administració d’aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de Cultura de 
l’Administració de la Generalitat va aprovar aquest conveni en sessió d’1 de febrer de 
2016.  
Per tot això, les parts manifesten el seu interès en subscriure un conveni de 
col·laboració d’acord amb els següents 
PACTES 
Primer.- Objecte del conveni 
L’objecte del conveni és, en compliment del conveni marc de col·laboració de la Xarxa 
Territorial de Museus de les comarques de Girona, signat el 9 d’abril de 2015,  el 
suport de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona, finançar la funció de 
foment de la Xarxa per a l’any 2016. 
Concretament consisteix en donar suport econòmic a les activitats dels museus per 
part de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona. Les línies de suport de 
2016 són les següents:  

a)  Programes i activitats de creació de públics, siguin amb finalitats turístiques, 
educatives, d'integració o d'altres. 

b) Programes i activitats d’altres funcions museològiques.  
Els museus que poden rebre suport econòmic han de ser de les comarques de 
Girona,  estar registrats al catàleg oficial del Registre de Museus de Catalunya i ser 
membres adherits a la Xarxa. No podran optar a la subvenció els museus de titularitat 
de les institucions signatàries o gestionats directament per aquestes.  
Segon.- Finançament 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural i la Diputació de Girona intervenen com a ens que 
realitzen les aportacions d’aquest conveni. 
L’aportació econòmica total serà de 426.000,00 euros entre el Departament de 
Cultura i la Diputació de Girona. 
Aquesta aportació es reparteix entre les dues institucions, de la manera següent:  

Departament de Cultura      171.000 € 
Diputació de Girona      255.000 € 
Total      426.000 € 

L’aportació del Departament de Cultura corresponent a cent setanta-un mil euros 
(171.000,00 euros) es realitzarà mitjançant l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 



 
 

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

32

L’OSIC atorga una subvenció directa a la Diputació de Girona, per aquest import, amb 
càrrec a la partida 7495D/460000104/4431, del pressupost vigent de l’OSIC.   
Pel que fa a la Diputació de Girona, destinarà la quantitat de dos-cents cinquanta-cinc 
mil  euros (255.000,00 euros) a les línies d’activitat a) i b) i es farà amb càrrec a les 
partides següents: 
500/3330/46200 - Programa ajuts per a museus – 127.500,00 euros 
500/3330/48000 - Programa ajuts ONL per a museus -127.500,00 euros 
Es procedirà a la transferència de crèdit entre partides en funció de la naturalesa de la 
personalitat  jurídica dels museus concernits. 
La Diputació de Girona serà l’entitat receptora de l’aportació de cent setanta-un mil 
euros (171.000,00 euros) provinent de la Generalitat de Catalunya i, juntament amb 
l’aportació de dos-cents cinquanta-cinc mil euros (255.000 euros) que consta en 
aquest pacte, s’encarregarà de la gestió de la seva totalitat (426.000 euros), 
adequant-la a les finalitats preteses en aquest conveni de suport a les línies d’activitat 
que consten en el pacte segon, part b, funció de foment. En l’exercici d’aquesta 
funció, per la qual no rebrà cap tipus de compensació econòmica, ha de complir amb 
les obligacions previstes a l’article 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.  
Tercer.- Comissió de seguiment 
La Comissió de seguiment d’aquest conveni té la mateixa composició que la Comissió 
Institucional del conveni marc signat el 9 d’abril de 2015, descrita en el pacte cinquè. 
La Comissió és qui determinarà les activitats i serveis a prestar als museus i, pel que 
fa als ajuts econòmics als museus, els criteris de concessió de les subvencions. 
Quart.- Bases reguladores i Comissió Qualificadora   
La Diputació de Girona establirà unes bases reguladores i convocarà les subvencions 
de conformitat amb allò establert a la vigent Ordenança General de Subvencions 
(BOP núm. 78, de 23 d'abril de 2012), a on es determinarà la composició de la 
Comissió Qualificadora que elaborarà una proposta de resolució de la subvenció. 
Cinquè.- Forma de pagament 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural iniciarà el tràmit del pagament de la part que li correspon 
(171.000,00 €) de la manera següent: el 80% en el moment de la signatura del 
conveni, i el 20% restant es tramitarà un cop la Diputació de Girona hagi justificat la 
realització de la totalitat del projecte subvencionat d’acord amb el que disposa aquest 
conveni. 
Sisè.- Justificació 
La Diputació de Girona té l’obligació de justificar documentalment l’import, 
procedència i aplicació de tots els fons amb els quals es finança, respecte a les 
actuacions que consten en el pacte primer, abans del 31 de gener de 2017, de la 
manera següent: 
1) Memòria del projecte que justifiqui el compliment de les condicions exigides amb 

indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts. 
2)  Certificat de la Intervenció de l’entitat que acrediti: 

-  la realització de la totalitat de les despeses i el seu pagament o venciment, 
desglossades per conceptes, 

-  l’import i la procedència dels fons amb què s’han finançat i,  
-  si escau, les despeses indirectes i/o generals imputades al projecte 

subvencionat, indicant-ne els criteris de repartiment. 
3)  Documentació justificativa d'haver sol·licitat com a mínim tres ofertes i la memòria 

sobre l’elecció, si escau, en els supòsits de despeses subvencionables iguals o 
superiors els 50.000 euros (IVA exclòs) en el cas d’obres o 18.000 euros (IVA 
exclòs) en el cas de subministraments o serveis. 
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4)  En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no 
aplicats així com dels interessos que se’n derivin. 

5)  Documentació acreditativa de la utilització del logotip del Departament de Cultura 
en els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada, si escau. 

Setè.- Obligacions de la Diputació de Girona 
a) El beneficiari ha de comunicar, per escrit i de manera degudament motivada, a 
l’OSIC qualsevol modificació substancial del projecte que suposi un canvi en els 
conceptes del pressupost inicial, per tal que aquesta valori la seva acceptació.  
La no comunicació o no acceptació expressa de qualsevol modificació substancial del 
projecte pot donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció, segons la seva 
incidència en el projecte i en el pressupost global de l’activitat. 
Si la persona beneficiària fa la totalitat de les activitats del projecte subvencionat, però 
el cost final és inferior al cost pressupostat, amb un decrement superior al 20% del 
pressupost de l’activitat, es procedirà al reajustament de l’import concedit mitjançant 
la signatura d’una addenda al conveni, sempre que aquest continuï vigent.  
b) Proporcionar en tot moment la informació que li sigui requerida respecte de la 
subvenció atorgada i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control per part de 
l’OSIC, el Departament de Cultura, la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la 
normativa aplicable. 
c) També té l’obligació de comunicar a l’OSIC l’obtenció de subvencions per a la 
mateixa finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o 
privades, nacionals o internacionals.  
Vuitè.- Finançament del conveni 
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, la Generalitat 
de Catalunya ha de compensar a la Diputació de Girona amb l’import previst a la 
clàusula cinquena i aquest s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes 
de despesa establerts. Així mateix, la Diputació de Girona ha de  justificar l’actuació 
efectuada en la forma, terminis i condicions establerts i trametre a  la Generalitat de la 
Catalunya juntament amb aquesta documentació, l’escrit de proposta de pagament 
sol·licitant l’abonament de l’import corresponent, perquè aquesta en el termini màxim de 
dos mesos reconegui l’obligació. 
Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent de la Generalitat de 
Catalunya en els termes previstos en el conveni, i transcorreguts quatre mesos des 
d’aquesta data sense que s’hagi efectuat el pagament, la Diputació de Girona podrà 
comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 
57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
No obstant, si en els termes previstos en el conveni, la Generalitat de Catalunya 
comunica a la Diputació de Girona la seva discrepància amb la documentació tramesa, 
aquest haurà d’esmenar o rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, la 
Generalitat en el termini de dos mesos ha de notificar la seva conformitat o 
disconformitat i si és conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la 
notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament i previ requeriment en la forma i condicions previstes en 
el paràgraf anterior, la Diputació de Girona podrà comunicar-ho a l’Administració 
General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985. 
Novè.- Vigència 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura fins al 28 de febrer de 2017. 
Desè.- Causes de revocació 
L’Oficina de suport a la Iniciativa Cultural podrà procedir a la revocació total o parcial 
de la subvenció, per la funció de foment, i la Diputació de Girona, per la funció 
cooperativa, atorgades en aquest conveni en els supòsits següents: 
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1.  Incompliment per part del beneficiari de l’obligació de justificació o de les restants 
obligacions que preveu aquest conveni. 

2. Incompliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció. 
3. Altres causes de revocació previstes a la normativa vigent. 
I, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest document, per triplicat 
exemplar, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.”  
 
SEGON. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del 
conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb 
la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s’hagin pogut advertir. 
 
TERCER. Notificar aquest acord al cap de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni i al de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat 
de Catalunya amb indicació dels recursos procedents. 
 
QUART. Traslladar aquest acord a Intervenció de Fons de la Diputació de Girona als 
efectes corresponents. 
 
18. JG908/000027/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'entitat cultural GEiEG_Grup Excursio nista i Esportiu Gironí 
per al desenvolupament d'activitats culturals. 

 
El Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GEIEG, ha sol·licitat una subvenció exclosa 
de concurrència pública per al finançament d'activitats culturals i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (EC/26666). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2016 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GEIEG, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i els articles 15 i 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 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GEIEG, per 
al finançament d'activitats culturals que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

EC/26666 Grup Excursio -
nista i Esportiu 
Gironí - GEIEG 

G17074600 Activitats culturals  
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Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a justificar 
 

34.776,92 € 34.776,92 € 17.100,00 € 49,17 % 34.776,92 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DISSET MIL CENT 
(17.100,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48012 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 les 
activitats culturals 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 Grup Excursionista i Esportiu 
Gironí - GEIEG 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. El Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GEIEG 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 17.100,00 €, que representa un percentatge de finançament del 49,17 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
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VUITÈ. Règim de justificació. El Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GEIEG ha de 
justificar la subvenció concedida, per l’import de 34.776,92 € corresponents a l’import 
total 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 
d'activitats culturals. . 
 
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 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GEIEG 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 I30 de 
desembre de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GEIEG 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 
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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.  
 
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 Grup Excursionista i Esportiu Gironí - GEIEG 
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
 
19. JG908/000030/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Ajuntament d'Olot per al finançament  del Festival Sismògraf 
2016. 

 
L’Ajuntament d’Olot ha sol·licitat una subvenció exclosa de concurrència pública per 
al finançament del Festival Sismògraf en l’anualitat de 2016, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (Exp. EC/26669). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2016 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 15 i 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 l’Ajuntament d’Olot per al finançament del Festival 
Sismògraf en l’anualitat de 2016 que es detalla a continuació:  
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Número 

d'expedient 
Nom del beneficiari NIF del 

beneficiari 
Objecte de 

la subvenció 
EC/26669 Ajuntament d’Olot  P1712100E Finançament del Festival  

Sismògraf en  l’anualitat 2016 
Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

310.000,00 € 310.000,00 € 30.000,00 € 9,67 % 310.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA MIL EUROS 
(30.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46207 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 
Festival Sismògraf en l’anualitat de 2016 i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
b) Es consideren despeses subvencionables totes les que consten 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’Ajuntament d’Olot 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’Ajuntament d’Olot 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. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 30.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 9,67%, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament d’Olot ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import total de les despeses que figuren a 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 Festival Sismògraf, 2016. 
 
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’Ajuntament d’Olot 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.  
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L’Ajuntament d’Olot 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. 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. 
 
DOTZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Olot. 
 
TRETZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona.  
 
20. JG908/000026/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la concess ió d'una 
subvenció a l'Associació Cultural La Porta Verda pe r al finançament del 
Festival "L'Estrany" en l'anualitat de 2016. 

 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2016 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Cultural La Porta Verda, de 
Banyoles, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i els articles 15 i 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 Cultural La Porta Verda, de Banyoles, 
per al finançament del Festival “L’Estrany” en l’anualitat de 2016: 
 

Núm. d'expedient  Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la subvenció  

EC/26662 Associació Cultural 
La Porta Verda de 
Banyoles 

G55015416 Festival L’Estrany 

Cost total de 
l'objecte subven-
cionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
€ 

15.000,00 € 15.000,00 € 4.000,00 € 26,66 % 15.000,00 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUATRE MIL EUROS, 
(4.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48020 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 
Festival l’Estrany 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 Cultural, La Porta Verda, 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, general de subvencions, tan bon punt s’hagi 
produït l’acceptació d’aquest acord, de conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al 
pagament de DOS MIL VUIT-CENTS EUROS (2.800,00 €) 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 Cultural La Porta Verda, de Banyoles, hagi presentat al Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat 
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amb el que s’estableix en el punt vuitè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de 
MIL DOS-CENTS EUROS (1.200,00 €), corresponent al 30% restant.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Associació Cultural, La Porta Verda, ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 15.000,00 € corresponents a l’import total 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 
del Festival l’Estrany 2016. 
 
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 Cultural, La Porta Verda, de Banyoles, 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.  
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L’Associació Cultural, La Porta Verda, de Banyoles, 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.  
 
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 Cultural, La Porta Verda, de Banyoles. 
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
 
21. JG908/000028/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Associació Cultural La Talaia per al  finançament del 
programa educatiu "La Sardana a l'Escola" 2015-2016 . 

 
L'Associació Cultural La Talaia, de Girona, ha sol·licitat a la Diputació de Girona la 
concessió d’una subvenció per al finançament del programa educatiu “La Sardana a 
l'Escola”, curs 2015-2016. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2016 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Cultural La Talaia, 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 dels articles 15 i 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; 
 
D'acord amb la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i 
tradicional i de l'associacionisme cultural, la cultura popular i tradicional inclou tot el 
que fa referència al conjunt de manifestacions culturals, tant materials com 
immaterials com són, entre d'altres, la música i els instruments, els balls i les 
representacions i també les activitats tendents a difondre-les arreu del territori a tots 
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els ciutadans. Al mateix temps estableix un mandat a les administracions públiques 
de Catalunya per a fomentar-la i conservar-la en el seu àmbit territorial i donar suport 
a les entitats que les mantenen i difonen. 
 
L’Associació Cultural La Talaia, és una entitat l’objecte estatutari de la qual és la 
divulgació, la promoció i la difusió de la cultura, del patrimoni cultural museístic i 
natural, així com l’organització d’activitats en el temps de lleure. Una de les seves 
activitats més destacades és la gestió i organització del programa d’educació cultural 
“La Sardana a l’Escola”, l'objectiu del qual és fomentar el coneixement de la dansa 
entre els alumnes de les escoles (CEIP’S) de les comarques gironines durant l'horari 
lectiu. S'adapta al currículum escolar cercant els punts de contacte amb diverses 
matèries com ara la música o l’educació corporal i ensenya a ballar la sardana, que 
s’inscriu en els postulats de la Convenció de la UNESCO sobre protecció de la 
diversitat de les expressions culturals. 
 
La Diputació de Girona, per la seva banda, en l'àmbit de la cooperació cultural en la 
demarcació territorial de les comarques gironines, presta un servei públic definit per la 
promoció de la cultura, les arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents 
públics, privats i d'iniciativa social en el foment d'iniciatives culturals. 
 
Des del 1998, més de cent mil alumnes han participat a “La Sardana a l'Escola”, amb 
una mitjana de més de 8.200 alumnes i 100 escoles per any acadèmic. “La Sardana a 
l'Escola” és finança a parts iguals per la Diputació de Girona i el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. No suposa cap cost per a les escoles 
participants ni per als seus alumnes.  
 
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 a l'Associació Cultural La Talaia la subvenció que es detalla tot 
seguit, per al finançament del programa educatiu “La Sardana a l'Escola” curs 2015-
2016: 
 

Núm. 
d'expedient 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

 
EC/26661 

Associació 
Cultural  
LA TALAIA 

 
G17435926 

Programa educatiu  
“La Sardana a l'Escola” 
curs 2015-2016  

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 

 
40.000,00 € 

 

 
40.000,00 € 

 
20.000,00 € 

 
50,00% 

 
20.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS, 
(20.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48006 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2016. 
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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 les 
activitats culturals 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 Cultural, La 
Talaia, 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 Cultural La Talaia, 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 20.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 50 % 
del pressupost de despeses, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com 
s’estableix en el punt vuitè d’aquest acord. 
 
Aquesta quantitat és el resultant d’aplicar una subvenció del 50% a l'import per 
alumne, a raó de 3,65 euros, per part de la Diputació de Girona. Als efectes d’aquest 
acord, el nombre màxim d’alumnes subvencionat durant el curs 2015-2016 serà de 
5.479, pertanyents a 97 Centres d'Educació Infantil i Primària (CEIP) de l'Alt 
Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Cerdanya, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el 
Ripollès i la Selva. 
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VUITÈ. Règim de justificació. L’Associació Cultural La Talaia, de Girona, ha de 
justificar la subvenció concedida, per l’import de 20.000,00 € corresponents al 50% de 
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:  
 
2.1. Una memòria del projecte desenvolupat en relació amb la finalitat de la 
subvenció, que justifiqui el compliment de les condicions exigides en aquest conveni, 
amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts. 
2.2. Una memòria econòmica justificativa de la totalitat del cost de les activitats fetes, 
que inclogui: 
a) Relació classificada de les despeses de la totalitat de l’activitat subvencionada, 
amb indicació del creditor i del número d’identificació fiscal, el número de factura o 
justificant, la data d’emissió, import i data de pagament.  
b) Relació detallada d'altres ingressos, subvencions o ajuts, públics o privats, que 
hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la seva 
procedència. 
2.3. Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona 
en els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada, si escau. 
2.4. De cada activitat, una relació original o fotocòpia compulsada, signada pel 
responsable del grup escolar, on ha de constar la data de l’activitat, el nom del centre 
educatiu, el nivell educatiu del grup escolar, el nom del professor o de la professora 
responsable, el nombre d’alumnes assistents i el cost total de l'activitat 
subvencionada. Tant la subvenció com el preu han de coincidir amb el que figuri amb 
la documentació informativa tramesa a les escoles i continguda al portal web de 
recursos educatius de la Diputació de Girona. No s’acceptarà cap alteració del preu 
establert objecte de subvenció. Les subvencions de la Diputació als escolars es farà 
efectiva directament a l’Associació Cultural La Talaia una vegada hagi estat realitzada 
i justificada degudament l’activitat subvencionada, d’acord amb el procediment que es 
descriu a continuació: 
- Les escoles han de concertar directament amb l’Associació Cultural La Talaia la 
realització de l’activitat subvencionada. 
- L’entitat haurà de facilitar una relació de les inscripcions rebudes amb el lloc, curs, 
nombre d’alumnes, data i hora de l’activitat. 
La Diputació de Girona es reserva el dret de visitar qualsevol dia i hora els centres 
escolars i comprovar l’efectivitat del programa “La Sardana a l’Escola” així com 
realitzar enquestes a les escoles que han participat en el programa per tal d’avaluar-
ne el grau de satisfacció.  
2.5. De cada activitat, un certificat del responsable del grup escolar amb la valoració 
global de l’activitat.  
 
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.  
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Tan bon punt l’Associació Cultural La Talaia, 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.  
 
L’Associació Cultural La Talaia, 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 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.  
 
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 Cultural La Talaia, de Girona, i als 
Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a Girona. 
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
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22. JG908/000034/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 
Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a la Fundació Josep Irla per al finançam ent de la Beca 
d'Estudis President Irla 2016. 

 
La Fundació Josep Irla, de Barcelona, ha sol·licitat una subvenció exclosa de 
concurrència pública per al finançament de la Beca d’Estudis President Irla 2016 i 
s’ha instruït l'expedient corresponent (EC/26673). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2016 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Josep Irla, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 15 i 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  el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Josep Irla, de Barcelona, per al 
finançament de la Beca d’Estudis President Irla 2016, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

EC/26673 Fundació Josep 
Irla de Barcelona 

G61304663 Beca d’Estudis President Irla 2016 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a justificar 
 

11.400,00 € 11.400,00 € 5.700,00 € 50 % 11.400,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL SET-CENTS 
EUROS, (5.700,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48007 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 les 
activitats culturals 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 
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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 Josep Irla, de 
Barcelona, 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 Irla 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 5.700,00 €, que representa un percentatge de finançament del 50 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. La Fundació Josep Irla, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import d’11.400,00 € corresponents a l’import total 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 
d'activitats culturals.  
 
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 
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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 Irla, 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 Josep Irla, de Barcelona 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.  
 
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 Irla, de Barcelona. 
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CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
 
23. JG908/000015/2016-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Serveis Jurídics (006): Proposta President Comissi ó Informativa 
de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda. Ass abentat de la 
sentència núm. 194/2015, de 18 de novembre de 2015,  del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, estimant  el recurs abreujat 
núm. 431/2014 (JUR/102013/RP). 

 
Vist l'informe emès pel Sr. Jordi Iglesias i Xifra, lletrat del Servei Jurídic d'aquesta 
Diputació, que diu: 
 
“En data 15 de desembre de 2015, se'ns ha notificat la diligència d'ordenació  de 14 
de desembre, dictat per la lletrada de l'Administració de Justícia del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona, en que es disposa tenir per FERMA la sentència 
número 194/2015, de 18 de novembre de 2015, que ESTIMAVA el recurs abreujat 
número 431/2014, interposat contra l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
21 d'octubre de  2014, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
de la Diputació, per l'accident que va es produir  el 8 de gener de 2013, al quilòmetre 
u de la carretera GI-V-6101 de la xarxa viària de la Diputació de Girona entre Pedret i 
Pau, accident produït, segons la sentència, per manca o deficiència  de senyalització 
del tall de la carretera. 
 
La sentència del JCA núm. 2 de Girona, obliga a la Diputació al pagament de 407,68 
€ i 5.894,21 €, en concepte d'indemnitzacions, més els interessos legalment 
establerts, des de la reclamació en via administrativa. A més, imposa les costes 
processals a la Diputació. 
 
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de  la 
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”. 
 
La Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat ACORDA l'assabentat 
de la sentència núm. 194/2015, de 18 de novembre de 2015, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona, estimant el recurs abreujat núm. 431/2014 
(JUR/102013/RP). 
 
24. JG908/000016/2016-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Serveis Jurídics (006): Assabentat la sentència nú m. 135/2015, de 
23 de juny de 2015, dictada per la jutgessa del Jut jat Contenciós 
Administratiu núm. u de Girona (MA/4723). 

 
Vist l'informe emès pel Sr. Jordi Iglesias i Xifra, lletrat del Servei Jurídic d'aquesta 
Diputació, que diu: 
 
En data 30 de juny de 2015, se'ns va notificar la sentència núm. 135/2015, de 23 de 
juny de 2015, dictada per la jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu núm. u de 
Girona, que desestimava el recurs ordinari número 50/2011, contra l'acord de la Junta 
de Govern de la Diputació de Girona, de 14 de desembre de 2010 que desestimava 
expressament les al·legacions que es van presentar, amb data de 25 d'octubre de 
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2010, a la proposta de resolució feta pel diputat delegat de Medi Ambient i Territori, i 
que a més a més modificava el import del preu d'uns tallers mediambientals que havia 
de realitzar en escoles de la demarcació 
 
Encara que no s'ha donat declaració expressa de la seva fermesa pel jutjat de Girona, 
es pot considerat que, amb el temps transcorregut de la notificació de la sentència, 
aquesta ha adquirit fermesa, donat que no hi ha possibilitat de ser recorreguda. 
 
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de  la 
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”. 
 
La Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat ACORDA l’assabentat 
de la sentència núm. 135/2015, de 23 de juny de 2015, dictada per la jutgessa del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. u de Girona, que desestimava el recurs ordinari 
número 50/2011, contra l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 
14 de desembre de 2010. 
 
25. JG908/000008/2016-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Aprovació de l'aportació ordinà ria al Consorci de les 
Gavarres, any 2016. Exp. MA/9236. 

 
La Diputació de Girona, segons acord de Ple del 19/05/1998, es va adherir al 
Consorci de les Gavarres. 
 
Vist l'escrit del Consorci de les Gavarres de data 5 de febrer de 2016, on sol·liciten 
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, e.f., 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 
les Gavarres, NIF P6700016F, Exp. MA/9236, 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 300/1700/46711, 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. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord al Consorci de les Gavarres i a la Intervenció de 
Fons. 
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26. JG908/000001/2016-PDDCE; Proposta Diputat Deleg at Cooperació 

Esportiva ; Cooperació Esportiva (026): Aprovació de la convoc atòria de 
subvencions per a l'any 2016, destinades als ajunta ments i les entitats 
esportives per al suport a l'acció de promoció i fo ment de l'activitat 
fisicoesportiva. 

 
L'àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, dóna suport a l'esport 
mitjançant diverses línies d'actuació, entre les que hi ha el suport econòmica directe a 
través de subvencions. Amb aquesta finalitat s'han redactat les bases generals que 
han de regir el procediment de concessió de subvencions per al suport a l'acció de 
promoció i foment de l'activitat fisicoesportiva, dels ajuntaments i les entitats 
esportives i que han estat aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en data 16 de 
febrer de 2016. De conformitat amb el que s'ha establert a les bases, s'ha elaborat la 
proposta d'aprovació de la convocatòria corresponent. 
 
Vista la diligència de la Secretaria General i la fiscalització realitzada d’acord amb la 
instrucció de control intern, la Junta de Govern, a proposta de la Comissió Informativa 
de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva i 
convocatòria única per l'any 2016, per a l'atorgament de subvencions destinades als 
ajuntaments i les entitats esportives per al suport a l'acció de promoció i foment de 
l'activitat fisicoesportiva. 
 
"Convocatòria de subvencions per a l’any 2016, destinades als ajuntaments i les 
entitats esportives per al suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat 
fisicoesportiva. 
1. Objecte 
L’objecte de la convocatòria són les actuacions que es regulen en les “Bases generals 
que regeixen el procediment de concessió de subvencions per al suport a l'acció de 
promoció i foment de l'activitat fisicoesportiva”. 
2. Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s'hi destina. 
PROGRAMA A: 

 Partida Nom Quantitat 

A1 520/3410/46200 Programa ajuntaments per a 
activitats esportives 165.000,00 € 

A2 520/3410/46200 Programa ajuntaments per a 
activitats esportives 40.000,00 € 

A3 520/3410/46200 Programa ajuntaments per a 
activitats esportives 90.000,00 € 

A4 520/3410/46200 Programa ajuntaments per a 
activitats esportives 55.000,00 € 

  Total programa 350.000,00 € 
PROGRAMA B: 

 Partida Nom Quantitat Subtotal 

B1 520/3410/48003 
Programa de suport a 
entitats esportives per 
activitat regular 

200.000,00 € 200.000,00 € 

B2 520/3410/48005 Suport a l’esport d'alta 
competició 305.000,00 € 305.000,00 € 
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B3 
520/3410/48002 Programes esportius 

a les escoles 55.000,00 € 
180.000,00 € 

520/3410/48007 Suport als consells 
esportius comarcals 125.000,00 € 

  Total programa B 685.000,00 € 
PROGRAMA C: 

 Partida Nom Quantitat Subtotal 

C1 

520/3410/46201 

Suport a ajuntaments 
per esdeveniments 
esportius 
extraordinaris 

40.000,00 € 

190.000,00 
€ 

520/3410/48006 

Suport a entitats per 
esdeveniments 
esportius 
extraordinaris 

150.000,00 € 

C2 520/3410/48005 Suport esport d'alta 
competició 77.000,00 € 77.000,00 € 

  Total Programa C 267.000,00 € 
Quantia total assignada: 1.302.000,00 € 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini per presentar les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquesta 
convocatòria al BOP de Girona i acabarà: 
Per als subprogrames A1, A2 i A3, de suport a l'esport municipal, el termini de 
presentació finalitzarà el 15 d'abril de 2016. 
Per al subprograma A4, de suport als programes municipals d'ajuts als esportistes 
gironins amateurs, no professionals, d'esports individuals que participen en 
competicions esportives de nivell estatal o superior, el termini de presentació 
finalitzarà el 31 de juliol de 2016. 
Per al programa B, de suport a les entitats esportives gironines per a la promoció i el 
foment de l'esport, el 15 d'abril de 2016. 
Per al programa C, de suport a l'organització o participació en esdeveniments 
esportius singulars, el termini de presentació finalitzarà el 31 de juliol de 2016. 
Totes les sol·licituds s'han d'efectuar mitjançant l'aplicació informàtica disponible al 
web de la Diputació de Girona o bé presentant el model normalitzat. 
4. Termini de resolució i notificació 
La Junta de Govern de la Diputació ha d'emetre la corresponent resolució en el 
termini màxim de tres mesos des de la data final de presentació de sol·licituds, la qual 
es notificarà individualment a les entitats en el termini màxim de 10 dies a comptar 
des de la data d'aprovació. 
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. 
5. Règim de recursos 
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi 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 de la notificació. 
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6. Publicitat 
La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i a la pàgina web de la Diputació de Girona. 
Disposició addicional 
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu 
extracte previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, es 
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona." 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l'exercici 2016, per un import 
màxim de 1.302,000,00€, distribuïts de la següent manera: 
 
Programa A: 
 
-Subprograma A1:165.000,00 €. Aplicació pressupostària 520/3410/46200 Programa 
ajuntaments per activitats esportives. 
-Subprograma A2: 40.000,00 €. Aplicació pressupostària 520/3410/46200 Programa 
ajuntaments per activitats esportives. 
-Subprograma A3: 90.000,00 €. Aplicació pressupostària 520/3410/46200 Programa 
ajuntaments per activitats esportives. 
-Subprograma A4: 55.000,00 €. Aplicació pressupostària 520/3410/46200 Programa 
ajuntaments per activitats esportives. 
 
Programa B: 
 
-Subprograma B1:200.000,00 €. Aplicació pressupostària 520/3410/48003 Programa 
suport a entitats per activitat regular. 
-Subprograma B2:305.000,00 €. Aplicació pressupostària 520/3410/48005 Programa 
de suport a l'esport d'alta competició. 
-Subprograma B3: 180.000,00€ 
55.000,00 €. Aplicació pressupostària 520/3410/48002 Programes esportius a les 
escoles. 
125.000,00 €. Aplicació pressupostària 520/3410/48007 Suport als consells esportius 
comarcals. 
 
Programa C: 
 
-Subprograma C1:190.000,00€ 
40.000,00 €. Aplicació pressupostària 520/3410/46201 Suport a ajuntaments per 
esdeveniments esportius extraordinaris. 
150.000,00 €. Aplicació pressupostària 520/3410/48006 Suport a entitats per 
esdeveniments esportius extraordinaris. 
-Subprograma C2: 77.000,00 €. Aplicació pressupostària 520/3410/48005 Suport 
esport d'alta competició. 
 
TERCER. "Es faculta àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir 
a l'execució d'aquest acord i, en especial, d'ordenar la publicació íntegra de les bases, 
una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es 
persegueixi, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut 
advertir. 
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En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s'hi interposi un recurs, 
l'òrgan competent per resoldre'ls, així com per resoldre els recursos que s'interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D'aquestes resolucions del president se'n donarà compte en la primera sessió que 
tingui lloc del Ple de la Diputació". 
 
27. Proposicions Urgents 
 
No se’n presenta cap  
 
28. Precs i preguntes 
 
No se’n formula cap 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a un quart i cinc 
minuts d’onze del matí, 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 


