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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
JUNTA DE GOVERN NÚM. 928 

 
 

CARÀCTER:  Ordinària 
DATA:  10 de gener de 2017 
HORA:  A les 10 del matí  
LLOC:  Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 3r 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 4t 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, la diputada senyora Marta Felip i Torres, 
els diputats senyors Josep M. Corominas i Barnadas, Carles Salgas i Pedrosa, Carlos 
Álvarez i González i Lluís Costabella i Portella i també el senyor Juan José Serrán i 
Báez, Cap de Gabinet de Presidència 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 20 de desembre 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. 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
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3. JG928/000073/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Ajuntament de Llançà aprovació canvi destí de 
l'obra del PUOSC expedient número 4852/2016 (DG-2012/59), (Exp. Núm. 
6743/2016, 6744/2016, 6745/2016, 6746/2016). 

4. JG928/000002/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del decret de la Presidència de 
22-11-2016 relatiu a l'autorització a diversos ajuntaments de pròrroga del termini 
de justificació de les subvencions que tenen concedides dins de la convocatòria 
en matèria d'habitatge. (Exp. 6955/2016). 

5. JG928/000006/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del decret de la Presidència  de 
data 15 de desembre de 2016, relatiu a la concessió pròrroga justificació i 
execució obres incloses Pla Monuments 2016 (Exp. 2016/2470). 

6. JG928/000052/2016-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Presidència de 
29/11/2016, de l'autorització canvi destí subvenció habitatge. (Exp. 2016/6821). 

7. JG928/000049/2016-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Presidència de 
8/12/2016, de la concessió pròrroga justificació conveni formació habitatge 
2016. (Exp. 2016/5953). 

8. JG928/000003/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del decret de la Presidència de 
29-11-2016 relatiu a l'autorització a diversos ajuntaments de pròrroga del termini 
de justificació de les subvencions que tenen concedides dins de la convocatòria 
en matèria d'habitatge (Exp. 7286/2016). 

9. JG928/000004/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació de la Junta de Govern el decret 
de la Presidència de data 1 de desembre de 2016, relatiu a l'aprovació pròrroga 
termini per a justificar subvenció habitatge a l'Ajuntament de Banyoles. (Exp. 
2016/7417). 

10. JG928/000051/2016-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Presidència de 
2/12/2016, de l'aprovació pròrroga termini justificació subvenció habitatge. (Exp. 
2016/6420). 

11. JG928/000001/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia 
presentada per Jordi Puig Castellano/Úrsula Llibres a la subvenció per a l'edició 
del llibre "Costa Brava Souvenir, 1960-1980" (Exp. 2016/3872). 

12. JG928/000222/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convocatòria en règim de 
concurrència competitiva per a l'atorgament de subvencions adreçades als 
ajuntaments o organismes autònoms locals per a la realització del cicle de 
concerts de música de cobla. (Exp.2016/4741). 

13. JG928/000236/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una pròrroga a 
l'AGT_Associació Gironina de Teatre per al funcionament i desplegament 
d'activitats del Centre de formació teatral El Galliner. (Exp.2016/592). 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
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14. JG928/000001/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Conveni entre la Diputació de Girona, el Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona i la Federació Catalana de Handbol pel 
campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques d'handbol 2017. (Exp. 
2016/7243). 

15. JG928/000031/2016-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria de subvencions per a 
projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat, any 
2017. ( Exp.2016/7988). 

16. JG928/000027/2016-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria de subvencions per 
als ajuntaments i associacions de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la 
província de Girona ( XMSG), any 2017. (Exp. 2016/7965). 

17. JG928/000029/2016-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria de subvencions per a 
projectes i accions de promoció econòmica adreçada a les entitats adherides a 
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica  (XSLPE) anualitat 2017. 
(Exp. 2016/7983) 

18. JG928/000030/2016-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria de subvencions per al 
programa de suport a Projectes Singulars de Desenvolupament Econòmic 
adreçada a les entitats adherides a la XSLPE, anualitat 2017. ( Exp. 2016/7987). 

19. JG928/000028/2016-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria de subvencions en 
règim de concurrència no competitiva en el marc del programa de Competitivitat 
Territorial, anualitat 2017. ( Exp. 2016/7966). 

20. JG928/000007/2016-PDDSTI; Prop. Dip. Del. Sistemes i Tecnologies de la Inf. ; 
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Declarar la pèrdua del dret a 
obtenir la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern a l'Ajuntament 
Torrent.(Exp. 2016/1366).  

21. Proposicions urgents. 
22. 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 20 de desembre de 2016. 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 20 de 
desembre de 2016, prèviament lliurada als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de le s seves atribucions, tal com 

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

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSI ONS 

INFORMATIVES 
 

3. JG928/000073/2016-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Ajunt ament de Llançà 
aprovació canvi destí de l'obra del PUOSC expedient  número 4852/2016 
(DG-2012/59), Exp. Núm. 6743/2016, 6744/2016, 6745/ 2016, 6746/2016 
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L'Ajuntament de Llançà té inclosa al Programa de Cooperació Municipal de la 
Diputació de Girona dins del PUOSC per al període 2008-2012, l'actuació "Sala 
Polivalent”, anualitat 2012, expedient número 4852/2016 (DG-2012/59), amb un 
pressupost de 1.681.747,00 € i una subvenció de 95.942,00 €, que representa el 5,70 
% del pressupost de l'actuació. 
 

Vist l'escrit del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
referent al canvi de destí de la subvenció de l’obra “Sala Polivalent “ que té inclosa 
l'Ajuntament de Llançà en el Programa específic de cooperació de la Diputació del 
PUOSC per l'anualitat 2012, per destinar-la a les quatre noves actuacions següents: 

 

Codi petició Obra Pressupost 

08/2016 Arranjament del camí del cementiri municipal 21.382,95 € 

09/2016 Arranjament de les fusteries de l’edifici de 
l’ajuntament 

54.432,77 € 

10/2016 Millora del soterrani i la façana de l’edifici de 
serveis municipal 

40.243,47 € 

11/2016 

 

Millora de l’accés al camp de futbol municipal 22.611,52 € 

 
Atesa la normativa que regeix l'esmentat Programa específic, l'informe favorable del 
cap del servei, 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 “Sala Polivalent” que l’Ajuntament de 
Llançà té inclosa en el Programa específic de la Diputació amb el núm. DG-2012/59 
(expedient número 4852/2016), per destinar-la a les quatre noves actuacions 
següents: 
 

Exp. núm. Codi 
petició 

Obra Pressupost Subvenció % 
pressupost 

 

6743/2016 08/2016 Arranjament del camí 
del cementiri municipal 21.382,95 € 14.794,20 € 69,19 % 

6744/2016 09/2016 Arranjament de les 
fusteries de l’edifici de 
l’ajuntament 

54.432,77 € 37.660,36 € 69,19 % 

6745/2016 10/2016 Millora del soterrani i la 
façana de l’edifici de 
serveis municipal 

40.243,47 € 12.400,25 € 69,19 % 

6746/2016 11/2016 

 

Millora de l’accés al 
camp de futbol 
municipal 

22.611,52 € 15.644,22 € 69,19 % 

   Total 95.942,00 €  
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SEGON. Traslladar l'acord a l'ajuntament de Llançà, als Serveis Territorials a Girona 
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i a Intervenció, als efectes procedents. 
 
4. JG928/000002/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Pr om. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació del decret d e la Presidència 
de 22-11-2016 relatiu a l'autorització a diversos a juntaments de pròrroga 
del termini de justificació de les subvencions que tenen concedides dins 
de la convocatòria en matèria d'habitatge (Exp. 695 5/2016). 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de la Presidència de 22-11-
2016 relatiu a l'autorització a diversos ajuntaments de pròrroga del termini de 
justificació de les subvencions que tenen concedides dins de la convocatòria en 
matèria d'habitatge (Exp. 6955/2016). L’esmentat decret es transcriu lliteralment a 
continuació: 
 
“ Vistos els expedients de sol·licitud de pròrroga del termini de justificació de la 
subvenció concedida als ajuntaments en l’àmbit de l’Habitatge per a l’any 2016, que 
presenten els ajuntaments d’Anglès, Ger, Ullà i Vilafant, i que finalitza el 30 de 
novembre de 2016, amb els següents imports:  
 

Expedient Ajuntament Concepte Subvenció 
6334/2016 Anglès Servei de constitució, ges-

tió i seguiment de comu-
nitat de veïns 

6.760,87 € 

6820/2016 Ger Anàlisi, diagnosi i planifi-
cació de les polítiques 
d’habitatge al terme 
municipal 

3.800,00 € 

6418/2016 Ullà Política d’habitatge d’Ullà 7.000,00 € 
6330/2016 Vilafant Redacció del Pla Local 

d’Habitatge 
7.000,00 € 

 

Vista la documentació presentada i la diligència de la Secretaria Genera i d’acord amb 
la instrucció de control intern de la Diputació, aprovada pel Ple en sessió del dia 20 de 
maig de 2014, i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim 
local atribueix a la Presidència (art.34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del 
règim local) RESOLC 
PRIMER. Concedir als ajuntaments següents una pròrroga per a la justificació de la 
subvenció que té concedida en l’àmbit de l’habitatge. 
 

Expedient Ajuntament Concepte Subvenció Nou termini  
justificació 

6334/2016 Anglès Servei de 
constitució, gestió i 
seguiment de 
comunitat de veïns 

6.760,87 € 15/02/2017 

6820/2016 Ger Anàlisi, diagnosi i 
planificació de les 
polítiques 
d’habitatge al 
terme municipal 

3.800,00 € 15/02/2017 

6418/2016 Ullà Política d’habitatge 
d’Ullà 

7.000,00 € 20/02/2017 

6330/2016 Vilafant Redacció del Pla 
Local d’Habitatge 

7.000,00 € 15/02/2017 
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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 als ajuntaments interessats amb indicació dels 
recursos procedents. 
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.“  
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat 
ACORDA ratificar del decret transcrit literalment més amunt, en tot el seu contingut i 
tal i com ha estat redactat. 
 
5. JG928/000006/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Pr om. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació del decret d e la Presidència  
de data 15 de desembre de 2016, relatiu a la conces sió pròrroga 
justificació i execució obres incloses Pla Monument s 2016. Exp. 2016/2470. 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern, el decret de la Presidència de data 15 
de desembre de 2016, relatiu a la concessió pròrroga justificació i execució obres 
incloses Pla Monuments 2016. Exp. 2016/2470. L’esmentat decret es transcriu 
literalment tot seguit: 
 
“ Vistes les peticions que es diran, de pròrroga del termini de justificació de les 
subvencions a ajuntaments per a la restauració d’immobles de valor patrimonial, 
convocatòria Pla de Monuments 2016; que finalitza el dia 30 de novembre de 2016.  
Vist l’informe del cap de Monuments i la fiscalització realitzada segons la Instrucció de 
Control Intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014 
i modificada pel Ple de la Diputació de Girona en data 17 de març de 2015. 
D'acord amb els antecedents i amb les bases de la convocatòria, i de conformitat amb 
les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local) RESOLC 
PRIMER. Concedir als ajuntaments i entitats que es detallen a continuació una 
pròrroga fins al 28/02/2017 per a la justificació de les subvencions que s’indiquen, 
convocatòria Pla de Monuments 2016. 

Núm. Exp. Destinatari Obra Subvenció 

RM/2550 Ajuntament de Celrà Restauració Torre Desvern 12.000.00 € 

RM/2551 Pedret Art i Cultura Restauració capella del Pilar fase 
IV 

15.000,00 € 

RM/2553 Ajuntament de Juià Restauració Castell de Juià 22.000,00 € 

RM/2557 Ajuntament d’Albanyà Consolidació castell i Colomar del 
Bertran 

20.000,00 € 

RM/2582 Ajuntament de Roses Restauració camí del Glacis de la 
Ciutadella 

18.000,00 € 

RM/2584 Ajuntament de Roses Consolidació murs vila medieval 10.000,00 € 

RM/2586 Ajuntament de St. Miquel 
de Fluvià 

Restauració claustre de l’antiga 
abadia 

28.000,00 € 

RM/2590 Ajuntament de Viladamat Restauració de Sant Feliu de la 
Garriga 

13.000,00 € 

RM/2591 Ajuntament de Vilafant Restauració castell de Palol 15.000,00 € 
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Sabaldòria 

RM/2622 Ajuntament de Bellcaire 
d’Empordà 

Restauració torres del castell 20.000,00 € 

RM/2624 Bisbat de Girona Restauració de Sant Llorenç de 
les Arenes 

10.000,00 € 

RM/2626 Ajuntament de Foixà Restauració església preromànica 
de Sidillà 

24.000,00 € 

RM/2642 Ajuntament de Pals Restauració de la Torre de les 
Hores 

28.000,00 € 

RM/2643 Aj. de Sant Feliu de 
Guíxols 

Reforma façana antic hospital 18.000,00 € 

RM/2644 Aj. de Vall-Llobrega Restauració de l’antiga esgl. de 
Sant Mateu 

28.000,00 € 

RM/2682 Ajuntament d’Anglès Ampliació espai Burès 20.000,00 € 

RM/2688 Ajuntament de Caldes de 
Malavella 

Restauració castell de Sant 
Maurici 

17.000,00 € 

RM/2698 Ajuntament de Tossa de 
Mar 

Protecció i adequació vil·la 
romana 

28.000,00 € 

RM/2718 Ajuntament de Sant Aniol 
d’Aguja 

Restauració església de Sant 
Esteve 

20.000,00 € 

RM/2716 Bisbat de Girona Restauració façanes de Sant 
Pere 

10.000,00 € 

RM/2728 Ajuntament de Sant 
Ferriol 

Arranjament façanes interiors 
esgl. de la Miana 

10.000,00 € 

RM/2725 Aj. de Sant Feliu de 
Pallerols 

Restauració castell d’Hostoles 28.000,00 € 

RM/2752 Ajuntament de Queralbs Restauració de Sant Sadurní de 
Fustanyà 

15.000,00 € 

RM/2761 Aj. de St Joan de les 
Abadesses 

Restauració claustre del Palau de 
l’Abadia 

12.000,00 € 

    

RM/2763 Bisbat de Vic Restauració església de Sta. 
Llúcia de Ciuret 

10.000,00 € 

RM/2795 Ajuntament d’Esponellà Restauració castell d’Esponellà 28.000,00 € 

SEGON. La concessió d’aquests canvis no modifica cap altra condició dels ajuts 
esmentats i en cas que l’Ajuntament o entitat no la justifiqui dins del nou termini 
assenyalat, s’iniciarà l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. 
TERCER. L'eficàcia d'aquest acord queda subjecte a l'existència de crèdit suficient i 
adequat. 
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern. 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats amb indicació dels recursos 
procedents. 
SISÈ. Traslladar aquest decret a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu 
coneixement i efectes.”  
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat 
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ACORDA ratificar del decret transcrit literalment més amunt, en tot el seu contingut i 
tal i com ha estat redactat. 
 
6. JG928/000052/2016-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Pr om. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Pr esidència de 
29/11/2016, de l'autorització canvi destí subvenció  habitatge. Exp. 
2016/6821. 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de la Presidència de data 29 
de novembre de 2016, relatiu a l’autorització canvi de destí subvenció habitatge a 
l’Ajuntament de Blanes. L’esmentat Decret es transcriu literalment tot seguit: 
 
“ Vist l'expedient de sol·licitud de canvi de destí de l'ajuntament de Blanes de la 
subvenció concedida dins la convocatòria als ajuntaments en l’àmbit de l’Habitatge 
per a l’any 2016. 
Vista la documentació presentada i la diligència de la Secretaria Genera i d’acord amb 
la instrucció de control intern de la Diputació, aprovada pel Ple en sessió del dia 20 de 
maig de 2014, i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim 
local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del 
règim local) RESOLC 
PRIMER. Autoritzar a l'ajuntament de Blanes el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins la convocatòria als ajuntaments en l’àmbit de l’Habitatge per a l’any 
2016, pel concepte i l’import que es detallen.  

Ajuntament Expedient Concepte Canvi destí Subvenció 

Blanes 6821/2016 Redacció del 
projecte de 
rehabilitació de 
façanes i 
habitatges del 
carrer Lloret 

Es redueixen 
despeses del 
projecte 
d’instal·lacions i es 
demana una 
memòria 
específica de 
gestió de residus. 

7.000,00 

SEGON. Condicionar el lliurament de les subvencions, que són compatibles amb 
altres ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la seva justificació mitjançant el compte justificatiu, dintre del 
termini que finalitza el dia 30 de novembre de 2016. 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en les Bases de la convocatòria de subvencions als ajuntaments en l’àmbit de 
l’Habitatge per a l’any 2016. 
TERCER. Notificar la present resolució a l’interessat amb indicació dels recursos 
procedents. 
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”  
 
Per tot això, el diputat president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda proposa a la Junta de Govern la ratificació del decret transcrit 
literalment més amunt, en tot el seu contingut i tal i com ha estat redactat. 
 
7. JG928/000049/2016-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Pr om. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Pr esidència de 
8/12/2016, de la concessió pròrroga justificació co nveni formació habitatge 
2016. (Exp. 2016/5953). 
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Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de la Presidència de data 8 de 
desembre de 2016, relatiu a la concessió pròrroga del termini de justificació conveni 
programa formació habitatge 2016. L’esmentat Decret es transcriu literalment tot 
seguit: 
 
“ Vist l’expedient de sol·licitud de pròrroga del termini de justificació de la subvenció, 
presentada per la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, pel 
conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per al Programa de Formació en 
Habitatge 2016 que finalitza el 15 de desembre de 2016. 
Vista la documentació presentada i de conformitat amb les atribucions que la vigent 
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art.34 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local) 
RESOLC 
PRIMER. Concedir a la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
una pròrroga per a la justificació de la subvenció fins a la finalització de la vigència del 
conveni, que és el 30 de desembre de 2016. 
SEGON. La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició dels ajuts 
esmentats i en cas que la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya 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 la Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb indicació dels recursos procedents. 
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”  
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat 
ACORDA ratificar del decret transcrit literalment més amunt, en tot el seu contingut i 
tal i com ha estat redactat. 
 
8. JG928/000003/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Pr om. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació del decret d e la Presidència 
de 29-11-2016 relatiu a l'autorització a diversos a juntaments de pròrroga 
del termini de justificació de les subvencions que tenen concedides dins 
de la convocatòria en matèria d'habitatge (Exp. 728 6/2016). 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de la Presidència de 29-11-
2016 relatiu a la concessió a diversos ajuntaments d’una pròrroga del termini de 
justificació de les subvencions que tenen concedides dins de la convocatòria en 
matèria d'habitatge (Exp. 7286/2016). L’esmentat decret es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“Vistos els expedients de sol·licitud de pròrroga del termini de justificació de la 
subvenció concedida als ajuntaments en l’àmbit de l’Habitatge per a l’any 2016, que 
presenten els ajuntaments de Banyoles i La Bisbal d’Empordà que finalitza el 30 de 
novembre de 2016, i l’ajuntament de Porqueres, que finalitza el 15 de gener de 2017, 
amb els següents imports:  
 

Expedient Ajuntament Concepte Subvenció 
6422/2016 Banyoles Pla per la mobilització 

habitatges buits 
7.000,00 € 

6825/2016 La Bisbal 
d’Empordà 

Pla municipal mobilització 
habitatges buits 

7.000,00 € 

4029/2016 Porqueres Estudi sobre la demanda a 4.288,00 € 
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Porqueres 
 

Vista la documentació presentada i de conformitat amb les atribucions que la vigent 
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art.34 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local) RESOLC 
PRIMER. Concedir als ajuntaments següents una pròrroga per a la justificació de la 
subvenció que té concedida en l’àmbit de l’habitatge. 
 

Expedient Ajuntament Concepte Subvenció Nou termini  
justificació 

6422/2016 Banyoles Pla per la 
mobilització 
habitatges buits 

7.000,00 € 20/02/2017 

6825/2016 La Bisbal 
d’Empordà 

Pla municipal 
mobilització 
habitatges buits 

7.000,00 € 20/02/2017 

4029/2016 Porqueres Estudi sobre la 
demanda a 
Porqueres 

4.288,00 € 06/03/2017 

 

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 als ajuntaments interessats amb indicació dels 
recursos procedents. 
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”  
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat 
ACORDA ratificar del decret transcrit literalment més amunt, en tot el seu contingut i 
tal i com ha estat redactat. 
 
9. JG928/000004/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Pr om. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació de la Junta de Govern el 
decret de la Presidència de data 1 de desembre de 2 016, relatiu a 
l'aprovació pròrroga termini per a justificar subve nció habitatge a 
l'Ajuntament de Banyoles. (Exp. 2016/7417). 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de la Presidència de data 1 de 
desembre de 2016, relatiu a l’aprovació pròrroga termini per a justificar subvenció 
habitatge a l’Ajuntament de Banyoles. Exp. 2016/7417. L’esmentat decret es transcriu 
literalment tot seguit:  
 
“ Vist l’expedient de sol·licitud de pròrroga del termini de justificació de la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de Banyoles pel servei comarcal de polítiques socials en 
habitatge per a l’any 2016, i que finalitza el 30 de novembre de 2016, amb el següent 
import:  

Expedient Ajuntament Concepte Subvenció 
7417/2016 Banyoles Subvenció del servei comarcal de 

polítiques socials en habitatge 
3.880,00 € 

Vista la documentació presentada i de conformitat amb les atribucions que la vigent 
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art.34 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local),RESOLC 
PRIMER. Concedir a l’ajuntament de Banyoles una pròrroga per a la justificació de la 
subvenció que té concedida pel servei comarcal de polítiques socials en habitatge. 
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Expedient Ajuntament Concepte Subvenció Nou termini  

justificació 
7417/2016 Banyoles Subvenció del 

servei comarcal de 
polítiques socials 
en habitatge 

3.880,00 € 28/02/2017 

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 de Banyoles amb indicació dels 
recursos procedents. 
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”  
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat 
ACORDA ratificar del decret transcrit literalment més amunt, en tot el seu contingut i 
tal i com ha estat redactat. 
 
10. JG928/000051/2016-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Pr esidència de 
2/12/2016, de l'aprovació pròrroga termini justific ació subvenció habitatge. 
(Exp. 2016/6420). 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de la Presidència de data 2 de 
desembre de 2016, relatiu a l’aprovació de la pròrroga termini justificació subvenció 
habitatge. L’esmentat Decret es transcriu literalment tot seguit: 
 

“ Vist l’expedient de sol·licitud de pròrroga del termini de justificació de la subvenció 
concedida a l’ajuntament de Llagostera en la convocatòria de subvencions als 

ajuntaments per polítiques d’habitatge any 2016, i que finalitza el 30 de novembre de 
2016, amb el següent import: 

Expedient Ajuntament  Concepte Subvenció 
6420/2016 Llagostera Estudi del parc d’habitatges del 

nucli antic 
7.000,00 € 

Vista la documentació presentada i de conformitat amb les atribucions que la vigent 
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art.34 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local),RESOLC 
PRIMER. Concedir a l’ajuntament de Llagostera una pròrroga per a la justificació de la 
subvenció que té concedida en la convocatòria de subvencions als ajuntaments per 
polítiques d’habitatge any 2016: 
Expedient  Ajuntament  Concepte Subvenció  Nou termini 

justificació 
6420/2016 Llagostera Estudi del parc 

d’habitatges del nucli 
antic 

7.000,00 € 20/02/2017 

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 de Llagostera amb indicació 
dels recursos procedents. 
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern. 
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Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat 
ACORDA ratificar del decret transcrit literalment més amunt, en tot el seu contingut i 
tal i com ha estat redactat. 
 
11. JG928/000001/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la  renúncia 
presentada per Jordi Puig Castellano/Úrsula Llibres  a la subvenció per a 
l'edició del llibre "Costa Brava Souvenir, 1960-198 0" (Exp. 2016/3872). 

 
En data 20 de setembre de 2016, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 
1.885 euros a Jordi Puig Castello/Úrsula Llibres, per a l’edició del llibre “Costa Brava 
Souvenir, 1960-1980” (expedient 2016/3872). 
 
Jordi Puig Castellano/Úrsula Llibres, però, ha presentat, en data 15 de desembre de 
2016, un escrit en què al·lega no poder complir amb la justificació i lliurament del llibre 
dins el termini previst, que finalitzava el 30 de novembre de 2016, i per això presenta 
una renúncia expressa de la subvenció per a l’edició d’aquest llibre. 
 
Per això, i d’acord amb l’informe de la cap de Biblioteques, instructora de la 
convocatòria de subvencions per al foment de produccions editorials 2016 i la 
diligència de la Secretaria General, el president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Benestar proposa a la Junta de Govern que adopti 
l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Jordi Puig 
Castellano/Úrsula Llibres de data 15 de desembre de 2016, a la subvenció de 1.885 
euros atorgada per la Junta de Govern de data 20 de setembre de 2016 , per a 
l’edició del llibre “Costa Brava Souvenir, 1960-1980” (expedient 2016/3872). 
 
SEGON. Notificar aquest acord a Jordi Puig Castellano/Úrsula Llibres. 
 
12. JG928/000222/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convoca tòria en 
règim de concurrència competitiva per a l'atorgamen t de subvencions 
adreçades als ajuntaments o organismes autònoms loc als per a la 
realització del cicle de concerts de música de cobl a (Exp. 2016/4741). 

 
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. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament 
d’activitats culturals en els municipis de la demarcació. 
 
Vistes les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions adreçades als 
ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines per a la 
realització del cicle de concerts de música de cobla (Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, núm. 7, data 13/01/2016). 
 
Atès que la Junta de Govern és l'òrgan competent per promoure les successives 
convocatòries de concurs públic. 
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Vistos els antecedents exposats, l'informe del cap del centre gestor de Cooperació 
Cultural i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel 
Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la 
Diputació de Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a 
la presentació de sol·licituds de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes 
autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del cicle de concerts 
de música de cobla, segons el text que es transcriu: 
 
“CONVOCATÒRIA  EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ADREÇADES ALS AJUNTAMEN TS O 
ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS DE LES COMARQUES GIRONIN ES PER A 
LA REALITZACIÓ DEL CICLE DE CONCERTS DE MÚSICA DE C OBLA 
a) Objecte de la convocatòria: 
Atorgament de subvencions de caràcter excepcional en règim de concurrència 
competitiva per a l'any 2017, de conformitat amb el procediment establert en  les 
bases específiques reguladores.  
b) Destinataris 
Aquesta línia de subvencions està destinada als ajuntaments de les comarques 
gironines o organismes autònoms locals. 
c) Publicació de les Bases específiques reguladores 
Les bases específiques de les subvencions previstes en aquesta convocatòria estan 
publicades de forma inicial al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 7 de 13 
de gener del 2016.  
d) Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s'hi destina: 
Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es faran a càrrec 
de la següent aplicació pressupostària: 

CONSIGNACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

CONCEPTE IMPORT MÀXIM 
PREVIST (€) 

500/3340/46202 Ajuts a ajuntaments Cooperació Cultural 26.250,00 

e) Període de presentació de sol·licituds i terminis: 
El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes subvencions, 
començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i finalitzarà el 15 de febrer de 2017. 
Seguint l’article 14, de la llei 39/2015, de 2 d’octubre de 2015, la presentació de les 
sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat, que és a l’abast al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), de forma telemàtica (EACAT) amb signatura 
electrònica, amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració 
Oberta de Catalunya. 
Les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre d’entrada al Registre de l’EACAT, fins a 
exhaurir les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria. 
Les peticions que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera i es determinarà 
l’ordre de la llista en funció del registre d’entrada de la Diputació de Girona. 
En cas que es produeixin renúncies entre els beneficiaris, aquests es substituiran pels 
ajuntaments peticionaris que hagin quedat en llista d’espera i sempre respectant 
l’ordre establert en la resolució corresponent. La substitució es formalitzarà mitjançant 
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una resolució del vicepresident de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar.  
Els beneficiaris de la primera resolució de la convocatòria corresponent, que renunciïn 
a realitzar el concert, quedaran exclosos automàticament en la següent convocatòria 
de cicle de concerts de música de cobla. 
La cobla que portarà a terme els concerts és la Cobla Selvatana, amb seu a 
Banyoles. El concert s’anomena “La Selvatana aixeca el teló”. 
El preu del caixet és de 3.500,00 €. La Diputació finançarà a cada ajuntament o 
organisme autònom local el 50% del caixet (1.750,00 €). 
f) Terminis de resolució i notificació:  
La Junta de Govern resoldrà definitivament l’atorgament de les subvencions i haurà 
d’emetre les resolucions corresponents en el termini màxim de dos mesos a comptar 
des de la finalització del període de presentació de les sol·licituds.  
La resolució haurà de ser notificada de manera individualitzada a tots els ajuntaments 
o organismes autònoms locals beneficiaris i també als que hagin quedat en llista 
d’espera o als que se’ls hagi desestimat la sol·licitud.  
Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a la Diputació tenir 
constància que l’interessat o el seu representant legal ha rebut la resolució, com 
també de la data, la identitat i el contingut de l’acte administratiu, sens perjudici de 
l’obligació de publicitat de les subvencions atorgades, d’acord amb el que estableix la 
normativa general de subvencions. 
g) Justificació: 
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 15 
de desembre de 2017 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria 
justificativa d’acord amb els models normalitzats que estaran a l’abast al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat, a l’apartat de documentació).  
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el 
centre gestor de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona podrà requerir que el 
sol·licitant, en el termini de 10 dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la 
sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la 
documentació reclamada, s’entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, 
amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 94 de la 
Llei 39/2015, de d’2 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
g) Règim de recursos:  
Contra la resolució de la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant 
el president de la Diputació de Girona, en el termini d'un mes a comptar des del dia 
següent al de la notificació de la resolució.  
h) Publicitat:  
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis de la Corporació, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i al web de la Diputació de Girona.” 
SEGON. Autoritzar la despesa d'aquesta convocatòria per un import màxim de VINT-
I-SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS, (26.250,00 €), amb càrrec a l’aplicació 
500-3340-46202 del pressupost de la Diputació de 2017.  
TERCER. Facultar àmpliament al president de la Diputació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, per resoldre els recursos que es puguin interposar contra 
la present convocatòria; i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir. 
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13. JG928/000236/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 
Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una pròrrog a a 
l'AGT_Associació Gironina de Teatre per al funciona ment i desplegament 
d'activitats del Centre de formació teatral El Gall iner. (Exp.2016/592). 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 17 de maig de 2016, va aprovar 
una subvenció nominativa a l’AGT_Associació Gironina de Teatre El Galliner, de 
Girona, per al funcionament i desplegament d’activitats del Centre de formació teatral 
El Galliner.  
 
En data 15 de desembre de 2016, l’AGT_Associació Gironina de Teatre El Galliner, 
de Girona, ha presentat una sol·licitud de pròrroga per a la justificació de la subvenció 
atorgada per la Junta de Govern de 17 de maig de 2016, destinada al funcionament i 
desplegament d’activitats del Centre de formació teatral El Galliner, expedient 
EC/27069 i electrònic, 592. 
 
Atès que l'article 32.1 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, 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. 
 
Atès que l'article 32.3 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. 
 
Atès que l'article 28.2 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona recull les mateixes condicions referides. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, 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’AGT_Associació Gironina de Teatre El Galliner, de Girona, amb 
NIF G17380932, una pròrroga fins al 24 d’abril  de 2017 per a la justificació del 
funcionament i desplegament d’activitats del Centre de formació teatral El Galliner. 
 
SEGON. Aquesta pròrroga no altera cap altra condició de les establertes en la 
resolució de 17 de maig de 2016. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’AGT_Associació Gironina de Teatre El 
Galliner, de Girona. 
 
14. JG928/000001/2017-PDDCE; Proposta Diputat Deleg at Cooperació 

Esportiva ; Cooperació Esportiva (026): Conveni entre la Diput ació de 
Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i  la Federació Catalana 
de Handbol pel campionat d'Espanya de seleccions au tonòmiques 
d'handbol 2017. (Exp. 2016/7243). 
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La Diputació de Girona compta entre les seves finalitats la de donar suport als 
ajuntaments i entitats de les seves comarques per a la promoció d'accions formatives 
per als professionals que promouen i fomenten l'esport. 
 
El Campionat i la Copa d’Espanya de Seleccions Juvenil, Cadet i Infantil d’handbol 
femení i masculí, que es celebrarà durant la primera setmana de gener de 2017, és la 
competició més important d’handbol base a nivell nacional i torna a Catalunya 
després de molts anys des de la darrera celebració a terres catalanes. A més ho farà 
en un any molt especial per a la Federació Catalana d’Handbol, ja que enguany 
celebra el 75è Aniversari de la seva fundació. 
 
En total més de 2000 esportistes, aproximadament, visitaran terres gironines per 
participar en aquest esdeveniment, que a més arrossega un gran nombre d’aficionats, 
la gran majoria familiars dels jugadors i jugadores, que gaudiran d’un gran espectacle 
esportiu, però també de totes les coses que els podem oferir a casa nostra, 
gastronomia, cultura, oci... 
 
En aquesta competició que es durà a terme del 2 al 7 de gener de 2017, participen 
totes les autonomies, més Ceuta i Melilla, cadascuna d’elles amb 6 seleccions, 
infantil, cadet i juvenil, femenina i masculina, un total de 114 equips que es 
distribueixen entre el Campionat i la Copa d’Espanya, depenen de la classificació 
obtinguda en l’edició anterior. Es disputaran uns 300 partits durant aquests dies de 
competició. 
 
Aquesta competició és la més important de l’handbol de base, tant pel nombre de 
participants com per la qualitat dels mateixos, molts dels jugadors i jugadores que han 
arribat al màxim nivell en l’handbol internacional han disputat, de ben petits, aquest 
campionat. 
 
El Patronat de turisme Costa Brava i la Diputació de Girona estan interessats en què 
a les comarques gironines es porti a terme “Campionat i Copa d’Espanya de 
seleccions autonòmiques” per a l’any 2017 perquè representa una promoció important 
a nivell nacional, atès que es converteix en un centre d’atenció de nombrosos mitjans 
de comunicació, i alhora esdevé una destacada plataforma de projecció exterior i de 
difusió molt important i, en especial, de la marca turística Costa Brava. 
 
És voluntat de les parts establir una fórmula estable de col·laboració per a 
l’atorgament de subvencions a l’organització de l’esdeveniment “Campionat i Copa 
d’Espanya de seleccions autonòmiques” per a l’any 2017. 
 
Vista la diligència de Secretaria General i la fiscalització realitzada d'acord amb la 
instrucció de control intern, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
d'Esports, per unanimitat, ACORDA 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Girona, el 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Federació Catalana d'Handbol que 
transcrit literalment diu: 
CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL PATRONAT DE TURISME 
COSTA BRAVA GIRONA, I LA FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL, PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A L’ORGANITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 
“CAMPIONAT I COPA D’ESPANYA DE SELECCIONS AUTONÒMIQUES 
D’HANDBOL”, PER L’ANY 2017. I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN: El Sr. Miquel 
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Noguer i  Planas, com a vicepresident primer de la Diputació de Girona, amb NIF P-
1700000A i domicili a la Pujada de Sant Martí, 4-5 de Girona, expressament facultat 
per aquest acte per acord de la Junta de Govern de............ i assistit pel secretari 
general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. El Sr. Pere Vila i Fulcarà, President del Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona, SA, (en endavant el Patronat) amb NIF A-17031246 i 
domicili social a l’Avinguda Sant Francesc, 29 3r. de Girona, expressament facultat 
per acord del Consell d’Administració celebrat el dia 15 de desembre de 2016. De 
l’altra part el Sr. Tomàs Moral i García en la seva qualitat de president de la Federació 
Catalana d’Handbol, amb NIF Q-5855008H i domicili Passeig del Canal, número 39 
baixos, de Sant Joan Despí, expressament facultat per acord de la Junta electoral 
proclamant la candidatura del President de data 12 de desembre de 2012. II. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. Mitjançant el present document la Diputació de 
Girona, el Patronat de Turisme Girona Costa Brava, SA i la Federació Catalana 
d’Handbol,  pretenen regular la col·laboració econòmica per a l’organització de 
l’esdeveniment esportiu “Campionat i Copa d’Espanya de seleccions autonòmiques 
d’handbol”, per l’any 2017 que es celebrarà a les ciutats de Blanes i Lloret. Els 
signants del conveni en el marc de la seva política de foment en matèria d’activitats 
esportives, turístiques i socials,  consideren que l’organització del “Campionat i Copa 
d’Espanya de seleccions autonòmiques d’handbol 2017” , per part de la Federació 
Catalana d’Handbol, representa per al conjunt de les comarques de Girona una 
promoció important a nivell nacional, atès que es converteix en un centre d’atenció de 
nombrosos mitjans de comunicació, i alhora esdevé una destacada plataforma de 
projecció exterior i de difusió molt important i, en especial, de la marca turística Costa 
Brava. El Campionat i la Copa d’Espanya de Seleccions Juvenil, Cadet i Infantil 
d’handbol femení i masculí, que es celebrarà durant la primera setmana de gener de 
2017, és la competició més important d’handbol base a nivell nacional i torna a 
Catalunya després de molts anys des de la darrera celebració a terres catalanes. A 
més ho farà en un any molt especial per a la Federació Catalana d’Handbol, ja que 
enguany celebra el 75è Aniversari de la seva fundació. En total més de 2000 
esportistes, aproximadament, visitaran terres gironines per participar en aquest 
esdeveniment, que a més arrossega un gran nombre d’aficionats, la gran majoria 
familiars dels jugadors i jugadores, que gaudiran d’un gran espectacle esportiu, però 
també de totes les coses que els podem oferir a casa nostra, gastronomia, cultura, 
oci...En aquesta competició que es durà a terme del 2 al 7 de gener de 2017, 
participen totes les autonomies, més Ceuta i Melilla, cadascuna d’elles amb 6 
seleccions, infantil, cadet i juvenil, femenina i masculina, un total de 114 equips que 
es distribueixen entre el Campionat i la Copa d’Espanya, depenen de la classificació 
obtinguda en l’edició anterior. Es disputaran uns 300 partits durant aquests dies de 
competició. Aquesta competició és la més important de l’handbol de base, tant pel 
nombre de participants com per la qualitat dels mateixos, molts dels jugadors i 
jugadores que han arribat al màxim nivell en l’handbol internacional han disputat, de 
ben petits, aquest campionat. En virtut de tot això, formalitzen els present conveni 
amb subjecció als següents: P A C T E S. Primer. Objecte. L’objecte d’aquest conveni 
de col·laboració és el finançament a la Federació Catalana d’Handbol, per a 
l'organització del “Campionat i Copa d’Espanya de seleccions autonòmiques 
d’handbol 2017”, que tindrà lloc del 2 al 7 de gener de 2017. Segon. Import de la 
subvenció nominativa. La Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona SA,  volen subvencionar els conceptes que donen origen a aquest conveni i es 
concreten amb un pressupost de 189.235,00 euros, fixant una aportació anual de 
40.000,00 euros d’acord amb el quadre de distribució següent:  
 

ANY SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PATRONAT 
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Base subvencionable Import concedit % Import concedit % 

2017 189.235,00 30.000,00 15,85 10.000,00 5,28 
La subvenció de la Diputació de Girona es farà efectiva amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 520/3410/48018 del pressupost corporatiu de 2017. Tercer. Forma i 
termini de justificació. Per tal de percebre la subvenció que atorga la Diputació de 
Girona i el Patronat, el beneficiari haurà de presentar a la Diputació de Girona, abans 
del 28 de febrer del 2017, la següent documentació: Compte justificatiu normal (Subv. 
inferiors a 60.000,00€) model disponible al web corporatiu 
(www.ddgi.cat/subvencions/documentació). Memòria d’activitats que inclourà els 
següents documents: 1.- Recull de notes de premsa o articles apareguts en mitjans 
de comunicació on line i/o off line on es parli del territori i/o apareguin les marques 
turístiques. 2.- Recull fotogràfic dels espais i/o material durant la promoció i 
l’esdeveniment on apareixen les marques turístiques i/o logos institucionals, per tal 
d’acreditar el compliment de les mesures de difusió establertes. 3.- Recull de captures 
de pantalles de mitjans on line (web, xarxes socials, revistes on line, aplicacions, etc.) 
on apareguin els logos turístics i/o institucionals. 4.- Un recull fotogràfic de 
l’esdeveniment. 5.- Còpia de tot el material editat on apareguin els logos turístics i/o 
institucionals (DVD, vídeo, fulletons, revistes, marxandatge, etc.). Informació relativa a 
les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la 
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. S'haurà de justificar  l'import total de la despesa subvencionable a la 
Diputació de Girona. La documentació justificativa serà única i serà entregada a la 
Diputació de Girona, qui realitzarà una primera comprovació i validació a través del 
seu servei d'Esports de la Diputació, emetent el corresponent informe. De la 
documentació rebuda i de l’informe en trametrà còpia al Patronat per tal que puguin 
tramitar degudament el pagament de la subvenció. Si el cost de l'objecte 
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia 
inicial atorgada. D'altra banda, es reduirà proporcionalment d’acord amb els % de 
finançament establerts per a cada ens en aquest conveni en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. Quart. Compromisos de la Federació Catalana 
d’Handbol  Per la seva part, la Federació Catalana d’Handbol , entitat responsable de 
l'organització del Campionat i beneficiari de les subvencions, es compromet a: Inserir 
publicitat de la Diputació de Girona i de la marca Costa Brava Pirineu de Girona, que 
hauran de ser sol·licitats per part de la Federació al Departament de Màrqueting de 
Patronat, a les següents accions: Papereria oficial del campionat. Cartell oficial del 
campionat. Banderoles i plafons informatius en les poblacions seus del campionat. 
Publicitat estàtica a totes les pistes en format de pancarta que envoltarà tot el terreny 
de joc. Roll up a l’entrada de totes les instal·lacions i els hotels de les seleccions 
participants. Photocall zona de premsa. Publicitat a la pantalla de leds que envoltarà 
la pista on es disputaran les dues finals juvenils, retransmeses per Teledeporte. Lla 
resta de partits del campionat es faran per streaming, on també és veurà publicitat 
estàtica de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme. Publicitat a les pantalles 
de TV, on s’informen dels resultat, que estaran instal·lades a l’entrada de totes les 
instal·lacions i els hotels de les seleccions participants. Els signants del conveni 
podran utilitzar les imatges dels actes de presentació amb les personalitats presents 
per a qualsevol comunicació o promoció interna. Autoritzar a la Diputació de Girona i 
al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A.,  a realitzar actes de caràcter 
promocional dirigit als participants del campionat, alhora que també s’autoritza la 
possibilitat d’utilitzar la marca del campionat, per poder organitzar actes paral·lels 
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abans o durant la celebració del campionat, sempre amb el vist-i-plau de la pròpia 
organització. Presentar una maqueta prèvia als serveis tècnics corresponents dels 
signants del conveni de qualsevol adaptació o ús que es faci de la imatge corporativa 
de les diferents entitats ,  als efectes que en donin la conformitat. L’organització cedirà 
una pàgina de publicitat a cada entitat signant del conveni, en cas de que realitzi una 
publicació específica de l’esdeveniment. Cinquè. Canvi de destinació de la subvenció. 
És inadmissible cap canvi de destinació de la subvenció. Sisè. Bestreta dels 
pagaments. Les parts acorden que es podran fer pagaments en concepte de bestreta, 
de fins el 50% dels imports subvencionables, abans de la realització de 
l’esdeveniment, per tal de fer front a possibles despeses que es puguin originar. Les 
bestretes es podran sol·licitar una vegada el conveni estigui formalitzat per totes les 
parts, i seran liquidades per les parts signats del conveni en la mateix % de 
participació que en l’import global de la subvenció. El 50% restant, es farà efectiu un 
cop l’esdeveniment s’hagi celebrat i es tinguin tots els justificants de les despeses 
validats pels diferents òrgans de control de les entitats signants del conveni. Setè. 
Revocació. No justificar les despeses dintre del termini establert i en les condicions 
assenyalades motivarà la revocació d’ofici de la subvenció concedida pendent de 
justificar, ja sigui de la mateixa anualitat com de les següents, sense perjudici de 
poder iniciar el procediment de reintegrament de les bestretes concedides, d’acord 
amb els termes establerts en el pacte sisè. Vuitè. Reintegrament. Es procedirà al 
reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels pactes previstos en aquest 
conveni i en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i a l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. El procediment per exigir el reintegrament serà el previst en el 
capítol II del títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Novè. Vigència. El conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i la seva 
durada finalitzarà el 31 de març de 2017, sens perjudici que perdurin les obligacions 
de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les seves previsions. Desè. 
Pròrrogues. El beneficiari pot demanar una pròrroga abans que acabi el termini de 
justificació d’aquest conveni, per tal de poder justificar la despesa. Aquesta sol·licitud 
podrà ser atorgada o desestimada discrecionalment, un cop valorada la petició. Onzè. 
Verificació i control. Es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de 
l’activitat, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el control 
financer d’aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en correspondència amb la 
disposició addicional 14a del cos legal esmentat. Dotzè. Normes supletòries. En tot 
allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de desembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
seu reglament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
resta de normativa d’aplicació. Tretzè. Naturalesa del conveni. El conveni té 
naturalesa administrativa i seran competents per resoldre, en darrera instància, els 
conflictes i incidències que es puguin produir, els òrgans de la jurisdicció contenciosa-
administrativa. Catorzè. L'eficàcia d'aquest conveni, pel que fa a la Diputació de 
Girona, queda condicionada a la seva aprovació per part dels seus òrgans de govern, 
i pel que fa al Patronat, per part del seu Consell d'Administració. I en prova de 
conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la data que 
s’assenyalen. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 30.000,00€ (trenta mil euros) a l'aplicació 
pressupostària 520/3410/48018, segons consta en el pressupost aprovat per la 
Diputació de Girona en el ple del mes de novembre de 2017. 
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TERCER. Facultar el vicepresident primer de la Corporació per a la signatura d'aquest 
conveni i de qualsevol altre document que sigui necessari per a l'execució d'aquest 
acord. 
 
15. JG928/000031/2016-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocat òria de 
subvencions per a projectes i actuacions de promoci ó i dinamització del 
comerç de proximitat, any 2017 ( Exp. 2016/7988). 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva a les associacions, federacions, o altres entitats sense ànim 
de lucre, legalment acreditades, que agrupin comerciants dels municipis de la 
demarcació per al finançament d’actuacions de promoció i dinamització del comerç de 
proximitat, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 15 de novembre de 2016 i publicades en el BOP núm. 231, 
de 2 de desembre de 2016. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta al que s’estableix a 
l'Ordenança General de subvencions i a la Llei 38/2003, general de subvencions, i 
l’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern. 
 
Atesos els antecedents anteriors, l’informe de la cap en funcions del servei de 
Promoció Econòmica-Diplab, 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 delegat de Promoció 
Econòmica-Diplab, per unanimitat, ACORDA 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria de subvencions per a projectes i actuacions de 
promoció i dinamització del comerç de proximitat, any 2017, en règim de concurrència 
competitiva, el text de la qual es transcriu literalment com segueix: 
 
“Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions per a projectes i 
actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat, any 2017 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim concurrència competitiva a les associacions, federacions o 
altres entitats sense ànim de lucre, legalment acreditades, que agrupin comerciants 
dels municipis de la demarcació pel finançament d’actuacions de promoció i 
dinamització del comerç de proximitat, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 15 de novembre de 
2016 i publicades al BOP núm. 231 de 2 de desembre de 2016. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 50.500,00 euros. El crèdit pressupostari 
per cadascuna de les resolucions va amb càrrec a l’aplicació pressupostària i l’import 
següent: 

Aplicació Pressupostària Import en euros 
220/4300/48006 Ajut foment comerç de proximitat. Entitats no 
lucratives 

50.500,00 

3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de 
la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.  
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La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible 
a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i han de complementar-se amb la 
documentació que recull l’article 9 de les bases reguladores. 
La presentació és realitzarà mitjançant l’EACAT. La sol·licitud s'haurà de signar 
electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos 
per la plataforma PSIS del Consorci AOC.  
4. Import de les subvencions 
Es subvencionaran les actuacions que hagin obtingut millor puntuació, d’acord amb 
els criteris establerts a l’article 8 de les bases. El percentatge màxim a atorgar serà un 
60 % del pressupost elegible amb un import màxim de 2.500,00 € per sol·licitud, fins a 
exhaurir la dotació pressupostària. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables: 
Es podran imputar a aquesta subvenció les despeses realitzades amb posterioritat a 
l’1 de novembre de 2016 i fins al 31 d’octubre de 2017. 
6. Termini de resolució i notificació 
6.1 Termini de resolució 
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la, és de tres 
mesos a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de les 
sol·licituds. 
En cas que transcorri el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució als 
interessats, la sol·licitud de concessió de la subvenció es considerarà desestimada 
per silenci administratiu. 
6.2 Termini de notificació 
La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la 
data d’adopció de l’acord. 
La subvenció s’entendrà acceptada si en un termini màxim de 10 dies naturals 
després de la notificació de la subvenció el beneficiari no n’ha fet renúncia expressa. 
7. Justificació de les actuacions 
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament 
de l’activitat fins al 15 de novembre del 2017. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta és 
procedent interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de 
la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de 
reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent de la notificació.  
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de 
la Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 50.500,00 
€, amb càrrec a l’ aplicació pressupostària i a l’anualitat següent: 
 
Pressupost Aplicació 

pressupostària 
Descripció Import 

Anualitat 2017 220/4300/48006 Ajut foment comerç de 50.500,00€ 
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proximitat. Entitats no 
lucratives 

 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució d’aquest acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi puguin 
interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els 
defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció de Fons i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona, als efectes oportuns. 
 
16. JG928/000027/2016-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocat òria de 
subvencions per als ajuntaments i associacions de l a Xarxa de Mercats 
Sedentaris de la província de Girona ( XMSG), any 2 017. (Exp. 2016/7965). 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir les subvencions en règim de 
competència competitiva als ajuntaments i associacions de la Xarxa de Mercats 
Sedentaris de la província de Girona (XMSG) destinades al finançament d’accions i 
projectes de promoció i dinamització comercial, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 15 de novembre de 
2016 i publicades al BOP núm. 231, de 2 de desembre de 2016. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta al que s’estableix a 
l'Ordenança General de subvencions i a la Llei 38/2003, general de subvencions, i 
l’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern. 
 
Atesos els antecedents anteriors, l’informe de la cap en funcions del servei de 
Promoció econòmica-Diplab, 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 delegat de Promoció 
Econòmica-Diplab, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria de subvencions per als ajuntaments i associacions 
de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona, Anualitat 2017, en règim 
de concurrència competitiva, el text de la qual es transcriu literalment com segueix: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
ALS AJUNTAMENTS I ASSOCIACIONS DE LA XARXA DE MERCATS 
SEDENTARIS DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA. ANUALITAT 2017 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments i associacions de 
la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG) destinades al 
finançament d’accions i projectes de promoció i dinamització comercial, d’acord amb 
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les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 
15 de novembre de 2016 i publicades al BOP núm. 231, de 2 de desembre de 2016. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 36.000 euros. El crèdit pressupostari 
per cadascuna de les resolucions va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
els imports següents: 

Aplicació Pressupostària Import en euros 
220/4300/48002 Ajuts a entitats no lucratives Campanya 
Xarxa de Mercats Promoció Econòmica 

12.000,00 

220/4300/46203 Ajuts a ajuntaments Campanya Xarxa de 
Mercats Promoció Econòmica 

24.000,00 

Total 36.000,00 
3. Termini de presentació de sol·licituds. 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de 
la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.  
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible 
a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i han de complementar-se amb la 
documentació que recull l’article 8  de les bases reguladores. 
La presentació és realitzarà mitjançant l’EACAT o l’e-TRAM. La sol·licitud s'haurà de 
signar electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats 
admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.  
4. Import de les subvencions. 
La subvenció cobrirà el 75% del cost del projecte/acció presentat amb un import 
màxim de 4.000,00 euros. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables: 
Es podran imputar a aquesta subvenció les despeses realitzades amb posterioritat a 
l’1 de novembre de 2016 i fins al 31 d’octubre de 2017. 
6. Termini de resolució i notificació. 
6.1 Termini de resolució. 
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la, és de tres 
mesos a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de les 
sol·licituds. 
En cas que transcorri el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució als 
interessats, la sol·licitud de concessió de la subvenció es considerarà desestimada 
per silenci administratiu. 
6.2 Termini de notificació 
La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la 
data d’adopció de l’acord.  
La subvenció s’entendrà acceptada si en un termini màxim de 10 dies naturals 
després de la notificació de la subvenció el beneficiari no n’ha fet renúncia expressa. 
7. Justificació de les actuacions 
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament 
de l’activitat fins al 15 de novembre del 2017. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta és 
procedent interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un recurs 
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de reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent de la notificació.  
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de 
la Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 36.000,00 
€ amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i a l’anualitat següent: 
 

Aplicació Pressupostària Import en euros 
220/430/48002 Ajuts entitats no lucratives Campanya Xarxa 
de Mercats Promoció Econòmica 
 

12.000,00 € 

220/4300/46203 Ajuts a ajuntaments Campanya Xarxa 
Mercats Promoció Econòmica 
 

24.000,00 € 

Total 36.000,00 € 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució d’aquest acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi puguin 
interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els 
defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció de Fons i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona als efectes oportuns. 
 
17. JG928/000029/2016-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocat òria de 
subvencions per a projectes i accions de promoció e conòmica adreçada a 
les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals  de Promoció 
Econòmica  (XSLPE) anualitat 2017. (Exp. 2016/7983) . 

 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Promoció Econòmica, té com a línia 
d’actuació prioritària la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de 
l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu 
àmbit territorial. 
 
En aquest marc d’actuació, s’ha considerat la conveniència de potenciar la Xarxa de 
Serveis Locals de Promoció Econòmica per millorar la capacitació dels municipis i les 
comarques en la realització de polítiques locals de promoció econòmica. De manera 
que, un any més, es consolida un espai de treball per aprofitar les sinergies i 
complementarietats de les entitats locals adherides, així com per a la implementació 
de les polítiques futures de promoció econòmica de la Diputació de Girona. 
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A aquest efecte, el Servei de Promoció Econòmica-Diplab ha elaborat les bases 
reguladores i la convocatòria de subvencions per a projectes i accions de promoció 
econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció 
econòmica, membres de la XSLPE. 
 
Atès que les bases reguladores les va aprovar el Ple en la sessió ordinària que va 
tenir lloc el dia 15 de novembre de 2016 i que s’han publicat al BOP núm. 231, de 2 
de desembre de 2016. 
 
Vistos els antecedents i, de conformitat amb l'informe de la cap del Servei de 
Promoció Econòmica-Diplab, 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 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 delegat de 
Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica 
adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica, 
membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), anualitat 
2017, que es transcriu literalment tot seguit: 
 

“Convocatòria oberta de subvencions per a projectes i accions de promoció 
econòmica, adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció 
econòmica, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 
(XSLPE), anualitat 2017. 

 
1. Objecte i finalitat 
L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva a favor dels ajuntaments, consells comarcals i ens de 
promoció econòmica, membres de la XSLPE, per al finançament d'accions i projectes 
de promoció econòmica, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades 
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió del dia 15 de novembre de 2016 i que 
s’han publicat al BOP núm. 231, de 2 de desembre de 2016. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 209.000,00 €. El centre gestor Promoció 
Econòmica-Diplab crearà, en el moment de l’adjudicació, les aplicacions 
pressupostàries pertinents d’acord a la naturalesa jurídica dels beneficiaris, 
distribuïdes en les aplicacions pressupostàries vinculades següents: 
 

Aplicació pressupostària Import en 
euros 

220/4300/46201 Ajuts a ajuntaments XSLPE  169.000,00 
220/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres de la XSLPE  3.000,00 
220/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres de la 
XSLPE  

24.000,00 

220/4300/46700 Ajuts a consorcis membres de la XSLPE  8.000,00 
220/4300/44900 Ajuts a ens públics i societats mercantils 
municipals membres de la XSLPE  

5.000,00 

Total 209.000,00 
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3. Terminis i presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitza 20 dies hàbils 
després. Cal presentar les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al 
web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 
4. Import de les subvencions 
El percentatge de la subvenció cobreix el 80% del cost del projecte o acció aprovats 
amb un màxim que ve donat per l’acreditació dels serveis que presta l’entitat, d’acord 
amb l’apartat 8 de les bases reguladores. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables: 
Es podran imputar a aquesta subvenció despeses realitzades amb posterioritat a l’1 
de novembre de 2016 i fins al 31 d’octubre de 2017. 
6. Justificació de les actuacions 
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament 
de l’activitat fins al 15 de novembre del 2017. Caldrà aportar la documentació 
següent: 
-El compte justificatiu simplificat, degudament emplenat segons el model normalitzat 
(www.ddgi.cat). 
-La memòria dels projectes/accions en què consti, si s’escau, que han portat a terme 
les accions següents: 
*En el cas de les entitats que hagin percebut subvenció per a accions formatives, 
l’actualització del portal web de Formació en Xarxa promogut per la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat/formacioenxarxa). 
*En el cas de les entitats que hagin percebut subvenció per a allotjament empresarial 
temporal (vivers d'empresa, espais de cotreball), l’actualització del portal web 
(www.ddgi.cat/vivers) promogut per la Diputació de Girona. 
7. Termini de resolució i notificació 
7.1 Termini de resolució 
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la, és de tres 
mesos a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de les 
sol·licituds. 
En cas que transcorri el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució als 
interessats, la sol·licitud de concessió de la subvenció es considerarà desestimada 
per silenci administratiu. 
7.2 Termini de notificació 
La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la 
data d’adopció de l’acord. 
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de 
la Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 
La convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra 
les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les 
seves determinacions. 
9. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
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notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d'un mes, a 
comptar des del dia següent de la seva notificació.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries 
vinculades: 220/4300/46201: Ajuts per a ajuntaments adherits a la XSLPE 
(169.000,00 €); 220/4300/46300: Ajuts a mancomunitats membres de la XSLPE 
(3.000,00 €); 220/4300/46500: Ajuts a consells comarcals membres de la XSLPE 
(24.000,00 €); 220/4300/46700: Ajuts a consorcis membres de la XSLPE (8.000,00 €); 
220/4300/44900: Ajuts a ens públics i societats mercantils municipals membres de la 
XSLPE (5.000,00 €), d’acord amb la naturalesa de l’ens receptor. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi 
puguin interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui 
els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció de Fons i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona, als efectes oportuns. 
 
18. JG928/000030/2016-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocat òria de 
subvencions per al programa de suport a Projectes S ingulars de 
Desenvolupament Econòmic adreçada a les entitats ad herides a la XSLPE, 
anualitat 2017 ( Exp. 2016/7987). 

 
Vistos els projectes presentats a la primera convocatòria del programa de suport a 
projectes singulars de desenvolupament econòmic de l’any 2016, es considera que 
cal potenciar les entitats que tenen la possibilitat de portar a terme projectes 
innovadors, amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vocació de 
continuïtat i possibilitat de ser transferits a la resta de la demarcació. Amb l’objectiu de 
donar suport a la implementació de les actuacions planificades s’estableix aquesta 
línia de subvencions amb concurrència competitiva, en què es valoraran, a més del 
grau de qualitat tècnica de l’actuació, els projectes fonamentats en una planificació 
estratègica, la situació socioeconòmica del territori i el grau de concertació territorial. 
 
De conformitat amb el que preveu 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 l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores i aquesta convocatòria de subvencions 
en el marc del programa de suport a projectes singulars de desenvolupament 
econòmic.  
 
Vistos els antecedents i, de conformitat amb l'informe de la cap del Servei de 
Promoció Econòmica-Diplab, amb la diligència de la Secretaria General i la 
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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 delegat de 
Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions en el marc del Programa de suport a projectes singulars de 
desenvolupament econòmic, anualitat 2017, que es transcriu literalment tot seguit: 
 
“Convocatòria oberta de subvencions del programa de suport a projectes singulars de 
desenvolupament econòmic, anualitat 2017. 
1. Objecte i finalitat 
Subvenció en règim de concurrència competitiva dins del Programa de suport a 
projectes singulars de desenvolupament econòmic adreçat a les entitats adherides a 
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) promoguda per la 
Diputació de Girona. La convocatòria està regulada per les bases aprovades pel Ple 
de la Diputació en la sessió del dia 15 de novembre de 2016 i publicades al BOP 
núm. 231 de 2 de desembre de 2016.  
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 100.000,00 €. El centre gestor Promoció 
Econòmica-Diplab crearà, en el moment de l’adjudicació, les aplicacions 
pressupostàries pertinents d’acord amb la naturalesa jurídica dels beneficiaris, 
distribuïdes en les aplicacions pressupostàries vinculades següents: 

Aplicació pressupostària Import en 
euros 

220/4300/46205: Ajuts per a ajuntaments adherits a la XSLPE 40.000,00 
220/4300/46502: Ajuts a consells comarcals adherits a la 
XSLPE 

30.000,00 

220/4300/46702: Ajuts a consorcis adherits a la XSLPE 10.000,00  
220/4300/46301: Ajuts a mancomunitats adherides a la XSLPE 10.000,00 
220/4300/44901: Ajuts a ens públics i societats mercantils 
municipals membres de la XSLPE 

10.000,00  

Total 100.000,00 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de 
la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Les 
sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari normalitzat disponible al web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i s’hi ha d’acompanyar la documentació que 
recull l’article 10 de les bases reguladores. 
4. Import de les subvencions 
Es subvencionaran les actuacions que hagin obtingut millor puntuació, amb un 75 % 
del pressupost elegible i un màxim de 20.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir la 
dotació pressupostària. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables: 
Es podran imputar a aquesta subvenció les despeses realitzades amb posterioritat a 
l’1 de novembre de 2016 i fins al 31 d’octubre de 2017. 
6. Termini de resolució i notificació 
6.1 Termini de resolució 
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la, és de tres 
mesos a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de les 
sol·licituds. 
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En cas que transcorri el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució als 
interessats, la sol·licitud de concessió de la subvenció es considerarà desestimada 
per silenci administratiu. 
6.2 Termini de notificació 
La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la 
data d’adopció de l’acord. 
La subvenció s’entendrà acceptada si en un termini màxim de 10 dies naturals 
després de la notificació de la subvenció el beneficiari no n’ha fet renúncia expressa. 
7. Justificació de les actuacions 
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament 
de l’activitat fins al 15 de novembre del 2017. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta és 
procedent interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un recurs 
de reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent al de la notificació. 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de 
la Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 
La convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra 
les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les 
seves determinacions.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries 
vinculades: 220/4300/46205: Ajuts per a ajuntaments adherits a la XSLPE (40.000,00 
€); 220/4300/46502: Ajuts a consells comarcals adherits a la XSLPE (30.000,00 €); 
220/4300/46702: Ajuts a consorcis adherits a la XSLPE (10.000,00 €); 
220/4300/46301: Ajuts a mancomunitats adherides a la XSLPE (10.000,00 €); 
220/4300/44901: Ajuts a ens públics i societats mercantils municipals membres de la 
XSLPE (10.000,00 €), d’acord amb la naturalesa de l’ens receptor. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi 
puguin interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui 
els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció de Fons i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona als efectes oportuns. 
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19. JG928/000028/2016-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocat òria de 
subvencions en règim de concurrència no competitiva  en el marc del 
programa de Competitivitat Territorial, anualitat 2 017 ( Exp. 2016/7966). 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria és promoure les actuacions en el marc del programa 
de competitivitat territorial, destinades a donar suport i assessorament tècnic als 
municipis de la demarcació, que es determinen en les bases específiques reguladores 
de subvencions, aprovades pel Ple de la Diputació el dia 15 de novembre de 2016, i 
publicades de forma definitiva al BOP núm. 231, de 2 de desembre de 2016. 

La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta al que estableix l'Ordenança 
General de subvencions i a la Llei 38/2003, general de subvencions, i l’òrgan 
competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern, d’acord amb el que 
estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents anteriors, l’informe de la cap en funcions del servei de 
Promoció Econòmica-Diplab i la diligència de Secretaria general, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat delegat de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència no competitiva per a la 
concessió de subvencions en el marc del “Programa de competitivitat territorial, 
anualitat 2017, el text de la qual es transcriu literalment com segueix: 
 
”Convocatòria de per a la prestació del servei d’assessorament tècnic en l’àmbit de la 
promoció econòmica i desenvolupament local en el marc del programa “Millora de la 
competitivitat territorial” de la demarcació de Girona 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència no competitiva dins del programa Millora de la 
competitivitat territorial de la demarcació als municipis que compleixin els requisits 
descrits a la base 3, destinades a donar suport i assessorament tècnic d’acord amb 
les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 
15 de novembre de 2016 i publicades al BOP núm. 231 de 2 de desembre de 2016. 
2. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació comença el dia següent a la data de publicació de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitza el 31 de desembre de 2017  
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i han de complementar-se amb la 
documentació que recull l’article 5 de les bases reguladores. 
La presentació és realitzarà mitjançant l’EACAT. La sol·licitud s'haurà de signar 
electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos 
per la plataforma PSIS del Consorci AOC. 
3. Termini de resolució i notificació 
3.1 Termini de resolució 
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la, és de tres 
mesos a comptar des de la data de presentació de les sol·licituds. 
En cas que transcorri el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució als 
interessats, la sol·licitud de concessió de la subvenció es considerarà desestimada 
per silenci administratiu. 
3.2 Termini de notificació 
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La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els sol·licitants, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, en el termini màxim de deu dies hàbils a 
comptar des de la data d’adopció de l’acord. 
4. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta és 
procedent interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un recurs 
de reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent al de la notificació. 
5. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de 
la Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona.” 
 
SEGON. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi 
puguin interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui 
els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
TERCER. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
20. JG928/000007/2016-PDDSTI; Prop. Dip. Del. Siste mes i Tecnologies de la 

Inf. ; Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Dec larar la pèrdua del 
dret a obtenir la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern a 
l'Ajuntament Torrent. (Exp. 2016/1366).  

 
Mitjançant acord de la Junta de Govern d’aquesta Diputació de 2 d’agost de 2016 es 
va aprovar la concessió d’una subvenció d’import 574,21 euros a l’Ajuntament de 
Torrent (IF/3578), amb un termini per a justificar la subvenció fins el 30 de novembre 
de 2016, dins de la convocatòria de 2016 de subvencions als ajuntaments de les 
comarques gironines de fins a 30.000 habitants per facilitar-los l’accés a les noves 
tecnologies.  
 
Vist que se l’Ajuntament de Torrent ha presentat amb data 2 de desembre de 2016 
(R.E.) un certificat on renuncia a la subvenció que se li va concedir. 
 
Vista la diligència de la Secretaria General i la fiscalització realitzada segons la ICI 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data vint de maig de 2014, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat delegat de Sistemes i Tecnologies de la Informació, 
per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Declarar la pèrdua del dret a obtenir la subvenció concedida per acord de la 
Junta de Govern de 2 d’agost de 2016 a l’Ajuntament de Torrent, dins de la 
convocatòria de 2016 de subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de 
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fins a 30.000 habitants per facilitar-los l'accés a les noves tecnologies, atès que 
l’Ajuntament ha presentat un certificat on renuncia a la subvenció. 
 
SEGON. Atorgar un termini de 15 dies de tràmit d'audiència per a la presentació de 
les al·legacions o documents que estimin convenients. 
 
TERCER. Si una vegada exhaurit el termini establert en el punt segon, no s'ha rebut 
cap documentació, s'ordenarà el tancament i arxiu de l'expedient. 
 
QUART. Notificar l’acord precedent a l’Ajuntament de Torrent. 
 
21. Proposicions Urgents 
 
No se’n presenta cap  
 
22. Precs i preguntes 
 
No se’n formula cap 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a tres quarts 
menys 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 


