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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

JUNTA DE GOVERN NÚM. 929 
 
 
 

CARÀCTER:  Ordinària 
DATA:  24 de gener de 2017 
HORA:  A les deu i cinc minuts del matí  
LLOC:  Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 3r 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 4t 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, la diputada senyora Marta Felip i Torres,  
els diputats senyors: Josep M. Corominas i Barnadas, 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 10 de gener de 2017. 
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 
 
3. JG929/000002/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un canvi de destí de l'obra que té 
inclosa en el Programa específic de cooperació de la Diputació del Pla Únic 
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d'Obres i Serveis anualitat 2010, l'Ajuntament de Sant Andreu Salou. (Exp. 
2016/5748). 

4. JG929/000001/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Ajuntament de Salt, resolució recurs de 
reposició a l'acord de la Junta de Govern de 29 de novembre de 2016, de 
concessió d'una subvenció a la llar d'infants El Carrilet. (Exp2016/5625). 

5. JG929/000003/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Unitat 
Gestió de la Informació: Aprovació de la convocatòria de les subvencions als 
ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a 
l'organització d'esdeveniments de caràcter firal, exercici 2017. (Exp177/2017). 

6. JG929/000006/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Declarar que el Sr. Roger Costa-Pau 
(Llibres del Segle) ha de reintegrar parcialment la subvenció pagada per la 
Diputació de Girona pel finançament del llibre "Naufragi" (Exp.2016/5024) 

7. JG929/000007/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Declarar que Brau Edicions, SL, ha de 
reintegrar parcialment la subvenció pagada per la Diputació de Girona pel 
finançament del llibre "Trena de set aigües". (Exp. 206/5020). 

8. JG929/000008/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Desestimar les al·legacions presentades 
pel Sr. Pedro López Navarro i declarar que l'interessat ha de reintegrar la 
subvenció pagada pel finançament del llibre "La mineria a la comarca de La 
Selva". (Exp. 2016/5022). 

9. JG929/000005/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Estimar totalment les al·legacions de 
Santiago Musquera Musquera, deixant sense efecte la resolució aprovada per la 
JG núm. 922, de 4/10/2016, en la qual s'instava a iniciar el procediment de 
reintegrament de la subvenció concedida. (Exp.2016/5026). 

10. JG929/000003/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia del 
Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès a la subvenció concedida per l'activitat 
"Segones Jornades a Ripoll 201". (Exp. 2016/1133). 

11. JG929/000004/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Nomenar consellers de la Revista de 
Girona la Sra. Teia Bastons Prat i el Sr. Joan Ventura i Bragulat. (Exp. 
2017/137). 

12. JG929/000237/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convocatòria pública en 
règim de concurrència competitiva per a la presentació de sol·licituds de 
subvencions del programa Indika de recursos educatius, curs 2017-2018. 
(Exp.2016/8006). 

13. JG929/000238/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convocatòria única, en 
règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions per al 
foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines, en 
l'anualitat 2017. (Exp. 2016/7978). 

14. JG929/000002/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar les sol·licituds de subvenció 
excloses de concurrència pública presentades a l'àrea de Cooperació Cultural. 
(Exp. 2017/245).  
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15. JG929/000013/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del decret de la Presidència de 
data 13-01-2017 relatiu a l'aprovació de la concessió d'una pròrroga del termini 
de justificació d'una subvenció que té concedida l'Ajuntament de la Vall d'en Bas 
en  matèria d'habitatge. (Exp. 2016/4036). 

16. JG929/000014/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del decret de la Presidència de 
13-01-2017 relatiu a l'aprovació de la concessió a l'Ajuntament de Sarrià de Ter  
d'una pròrroga per a la justificació d'una subvenció que té concedida en l'àmbit 
de l'Habitatge pel 2016. ( Exp 2016/4035). 

17. JG929/000002/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions del programa de 
suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals. 
Anualitat 2017. (EXP 2017/31). 

18. JG929/000003/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació de la convocatòria del programa "Del Pla a l'Acció" 
anualitat 2017. (EXP 2017/41). 

19. JG929/000001/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions del programa de 
suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal, anualitat 2017. (Exp. 
2017/28). 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 

 
20. JG929/000003/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Convocatòria de subvencions per al finançament de 
l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques 
gironines any 2017. (Exp. 2017/260). 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES – 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 

21. JG929/000117/2016-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Recursos Humans (012): Autoritzar la compatibilitat per exercir una activitat 
privada al treballador Jaume Segura Saiz. (Exp. 2016/7990). 

 
22. Proposicions urgents 
23. 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  10 de gener de 2017. 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 10 de gener 
de 2017, 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: 
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ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSI ONS 
INFORMATIVES 

 
3. JG929/000002/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació d'un canvi de destí 
de l'obra que té inclosa en el Programa específic d e cooperació de la 
Diputació del Pla Únic d'Obres i Serveis anualitat 2010, l'Ajuntament de 
Sant Andreu Salou. (Exp. 2016/5748). 

 
L'Ajuntament de Sant Andreu Salou té inclosa al Programa de Cooperació Municipal 
de la Diputació de Girona dins del PUOSC per al període 2008-2012, l'actuació 
"Arranjament i pavimentació de diversos camins”, anualitat 2010, expedient número 
5748/2016, amb un pressupost de 106.000,01 € i una subvenció de 100.000,00 €, que 
representa el 94,34 % del pressupost de l'actuació. L’actuació prové d’un canvi de 
destí amb codi de petició 57/2012 aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona, en la sessió ordinària del 29 de gener de 2013. 
 
Vist que la Generalitat de Catalunya no ha resolt el canvi de destí amb codi de petició 
57/2012 i que l’Ajuntament de Sant Andreu Salou ha presentat un nou canvi de destí, 
amb codi de petició 14/2016, de la subvenció de l’actuació número 2010/510 
“Adquisició de la rectoria” que té inclosa en el Programa específic de cooperació de la 
Diputació del PUOSC per l’anualitat 2010, per destinar-la a la “Pavimentació del camí 
de la Torre, 2a fase” amb un pressupost de 128.260,01 € i una subvenció de 
100.000,00 €, deixant sense efecte la petició del canvi de destí amb codi 57/2012. 
 
Atesa la normativa que regeix el Programa específic de la Diputació, l'informe 
favorable del cap del servei, la Junta de Govern a proposta del president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Deixar sense efecte el canvi de destí aprovat per la Junta de Govern de 29 
de gener de 2013 de l’actuació “Adquisició de la rectoria” a l’actuació “Arranjament i 
pavimentació de diversos camins” amb un import de subvenció de 100.000,00 €. 
 
SEGON. Aprovar el canvi de destí de l’actuació “Adquisició de la rectoria" que 
l’Ajuntament de Sant Andreu Salou té inclosa en el Programa específic de la 
Diputació amb el núm. DG-2010/510, per destinar-la a la nova actuació amb codi 
petició 14/2016 titulada “Pavimentació del camí de la Torre, 2a fase", amb un 
pressupost d'execució per contracta de 128.260,01 € i mantenir la subvenció de 
100.000,00 €, inicialment atorgada. 
 
TERCER. Traslladar l'acord a l'Ajuntament de Sant Andreu Salou a la Delegació 
Territorial a Girona del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes procedents. 
 
4. JG929/000001/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Ajunt ament de Salt, resolució 
recurs de reposició a l'acord de la Junta de Govern  de 29 de novembre de 
2016, de concessió d'una subvenció a la llar d'infa nts El Carrilet. (Exp. 
2016/5625) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 29 de novembre de 2016 va 
concedir a l’Ajuntament de Salt una subvenció dins la convocatòria de subvencions 
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als ens locals gironins destinades a despeses de funcionament de les llars d’infants 
de titularitat municipal, en els següents termes: 
 

Exp. Sol·licitant Centre 
subvencionat 

Alumnes 
equivalents 

subvencionats  

Import 
concedit 

Pagament de 
l’import concedit 

amb càrrec al 
pressupost 2016 

Pagament de 
l’import 
concedit 

amb càrrec 
al 

pressupost 
2017 

5625 Salt Llar d’infants 
El Carrilet 67 58.625,00 

€ 43.184,44 € 15.440,56 € 

 
L’Ajuntament de Salt presenta en termini, el 15 de desembre de 2016, recurs de 
reposició en base a les següents al·legacions: 
 
1- En data 30 de setembre de 2016, amb registre d’entrada núm. 14200, presenten 

la sol·licitud de subvenció per a despeses de funcionament del curs 2015-2016 de 
la llar d’infants municipal “El Carrilet”, en la qual hi consten 67 alumnes matriculats 
a efectes de finançament i l’import de la subvenció que se sol·licita és de 
58.625,00 €, que resulta de multiplicar els alumnes matriculats a efectes de 
finançament per 875 € per alumne. 

 
2- Al detectar un error en el nombre d’alumnes matriculats consignats a la sol·licitud, 

el 6 d’octubre de 2016, amb registre d’entrada núm. 14510, presenten una 
esmena de la sol·licitud en la que es fa constar que el total d’alumnes matriculats 
a efectes de finançament és de 73 i que l’import de la subvenció que es sol·licita 
és de 63.875,00 €. 

 
3- Que l’acord de concessió no ha tingut en compte l’esmena de la sol·licitud 

presentada. 
 
D'acord amb els antecedents i les Bases i la Convocatòria de les subvencions als ens 
locals gironins per despeses de funcionament de les llars d’infants de titularitat 
municipal, l'informe favorable del cap del servei, la Junta de Govern a proposta del 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Estimar el recurs potestatiu de reposició interposat per l’Ajuntament de Salt, 
en el sentit de modificar l’acord de concessió de subvenció a la llar d’infants El Carrilet 
en els següents termes: 
 

Exp. Sol·licitant Centre 
subvencionat 

Alumnes 
equivalents 

subvencionats  

Import 
concedit 

Pagament de 
l’import 

concedit amb 
càrrec al 

pressupost 
2016 

Pagament 
de l’import 
concedit 

amb càrrec 
al 

pressupost 
2017 

562
5 Salt Llar d’infants El 

Carrilet 73 63.875,00 € 43.184,44 € 20.690,56 € 

 
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
400.9420.46200 del pressupost de la Diputació de Girona de 2017 per un import de 
5.250,00 €, corresponent a la diferència de l’import concedit (63.875,00 € - 58.625,00 
€). 
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TERCER. Traslladar l'acord a l'Ajuntament de Salt. 
 
Abans d’entrar a tractar el següent punt de l’Ordre del Dia, el cinquè, es posa de 
manifest que s’ha comés un error material a l’hora de triar “l’Òrgan Proponent” per 
redactar la proposta dins del programa de gestió d’Òrgans de Govern, s’ha classificat 
com un proposta de Cooperació Local quan és de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda. La Junta en queda assabentada. 
 
5. JG929/000003/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; Unitat 

Gestió de la Informació: Aprovació de la convocatòr ia de les subvencions 
als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de l a demarcació de Girona, 
per a l'organització d'esdeveniments de caràcter fi ral, exercici 2017. (Exp. 
177/2017). 

 
La Diputació de Girona té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en 
iniciatives relacionades amb el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels 
municipis de les comarques gironines. En aquest marc d’actuació, pren significació 
l’organització d’esdeveniments de caràcter firal que es realitzen als municipis del seu 
àmbit territorial i que tenen per objecte la promoció de serveis, productes i activitats 
com a element dinamitzador de la vida econòmica i comunitària. 
 
A aquest efecte i, de conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (LGS); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el reglament de l’esmentada Llei 38/2003 (RLGS), i l’Ordenança 
general de subvencions (OGS) de la Diputació, s’ha reeditat la convocatòria de 
subvencions adreçades als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la 
demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal per a 
l’exercici 2017, d’acord amb les bases específiques reguladores que foren aprovades 
pel Ple de la Corporació en sessió de data 19 de gener de 2016 i publicades al BOP 
núm. 27, de 10 de febrer de 2016. 
 
Vistos els antecedents i de conformitat amb l’informe de la cap de Servei de Gestió de 
la Informació, amb la revisió de la Secretaria General i la fiscalització de la Intervenció 
de Fons, realitzada segons la instrucció de control intern aprovada, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a 
l’atorgament de subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la 
demarcació de Girona per al finançament de despeses derivades de l’organització 
d’esdeveniments de caràcter firal, exercici 2017, que es transcriu literalment tot 
seguit: 
 
“ CONVOCATÒRIA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS I ENTITATS PER A 
L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS DE CARÀCTER FIRAL, EXERCICI 2017 
 
Objecte  
Subvencions als ajuntaments i entitats de dret privat que acreditin que són entitats 
sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, destinades al finançament de 
despeses derivades de l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, per a 
l’exercici 2017, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de 
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la Diputació en sessió de 19 de gener de 2016 i publicades al BOP núm. 27, de 10 de 
febrer de 2016. 
Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pre ssupostària 
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de dos-cents setanta-cinc mil 
euros (275.000,00 €). Els ajuts econòmics aniran a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries que es detallen a continuació: 

Aplicació 
pressupostària  

Descripció Import 
(euros) 

205 4311 46200 Ajuts ajuntaments per organització 
esdeveniments de caràcter firal 

245.000,00 

205 4311 48000 Ajuts ONL organització esdeveniments de 
caràcter firal 

30.000,00 

 TOTAL 275.000,00 
 
Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació 
d'aquesta convocatòria al BOP de Girona i acabarà el 30 d’abril de 2017. Les 
sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica mitjançant el model normalitzat 
disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 
Termini de resolució i notificació  
La Vicepresidència primera de la Diputació de Girona resoldrà les sol·licituds 
presentades a la present convocatòria. 
El termini màxim per a emetre la corresponent resolució de la convocatòria és de dos 
mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, 
els sol·licitants podran entendre desestimada la petició per silenci administratiu. 
La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar a partir de la data 
d’adopció de la resolució. 
En cas que un ajuntament presenti més d’una sol·licitud, l’atorgament de les 
subvencions es pot fer mitjançant una única resolució. 
Règim de recursos  
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
notificació.  
Alternativament i de manera 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. 
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 de l’exercici de 2017 per un import 
màxim de dos-cents setanta-cinc mil euros (275.000,00 €), distribuïts de la manera 
següent:  
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Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import 
(euros) 

205 4311 46200 Ajuts ajuntaments per a organització 
esdeveniments de caràcter firal 

245.000,00 

205 4311 48000 Ajuts ONL organització esdeveniments de 
caràcter firal 

30.000,00 

 TOTAL 275.000,00 
 
6. JG929/000006/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Declarar que el Sr. Ro ger Costa-Pau 
(Llibres del Segle) ha de reintegrar parcialment la  subvenció pagada per la 
Diputació de Girona pel finançament del llibre "Nau fragi". (Exp.2016/5024). 

 
La funció interventora de la Diputació de Girona, en data 18 de juliol de 2016, remet al 
Centre Gestor de Comunicació Cultural l’informe de Control Financer de Subvencions 
de l’exercici 2014 corresponent a les ajudes concedides per aquest Centre Gestor. 
 
Les subvencions les quals han estat objecte de fiscalització, segons consta en 
l’informe esmentat, corresponen a la convocatòria de subvencions per al Foment de 
produccions editorials de l’any 2014, la resolució de la qual va ser aprovada per la 
Junta de Govern en la sessió 873, de data 1 de juliol de 2014. 
 
En el control financer realitzat, d’acord amb aquest informe, s’ha apreciat l’existència 
d’incidències que motiven l’inici del procediment de reintegrament de la subvenció per 
a l’edició del llibre Naufragi concedida al beneficiari Roger Costa-Pau (Llibres del 
Segle), que ha estat objecte de la revisió efectuada. Segons l’esmentat informe les 
incidències han estat les següents: “1) El beneficiari ha aportat la despesa de la 
impressió i enquadernació per import de 1.818,34 euros com a despesa 
subvencionable. Donat que la Base 12 de les bases específiques reguladores de 
subvencions per al Foment de produccions editorials estableix que els beneficiaris 
hauran de justificar com a mínim l’import de la subvenció concedida, procedeix el 
reintegrament per import de 181,66 euros”. 
 
La Junta de Govern, en la sessió ordinària de data 4 d’octubre de 2016, va aprovar 
l’acord per a l’inici del procediment de reintegrament parcial de la subvenció 
concedida al Sr. Roger Costa-Pau (Llibres del Segle), pel finançament del llibre 
Naufragi.  
 
Es va requerir al Sr. Roger Costa-Pau (Llibres del Segle) perquè presentés les 
al·legacions que considerés oportunes per a la seva defensa, en el termini de 15 dies 
a comptar des del dia de la recepció de la notificació de la resolució de l’acord. 
 
Passats els 15 dies hàbils des de la recepció del trasllat, no s’han rebut al·legacions 
per part del Sr. Roger Costa-Pau (Llibres del Segle). 
 
Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions, i l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions; i el que sigui 
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d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú. 
 
Vist l’informe del Centre Gestor i la diligència de la Secretaria General, la Junta de 
Govern a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Declarar que el Sr. Roger Costa-Pau (Llibres del Segle) ha de reintegrar 
parcialment la subvenció pagada per la Diputació de Girona pel finançament del llibre 
Naufragi, per import de 181,66 euros. 
 
SEGON. Requerir al Sr. Roger Costa-Pau (Llibres del Segle) el reintegrament parcial 
de la subvenció concedida i efectivament pagada amb data 18/08/2014 , descrita en 
el punt primer del present acord, segons el detall següent: 
 

Beneficiari Roger Costa-Pau (Llibres del Segle) 
Concepte Subvenció per al finançament de la 

publicació del llibre Naufragi 
Òrgan i Data de concessió Junta de Govern, de data 1 de juliol de 2014 

Import líquid abonat (data 
18/08/2014) 

2.000,00 € 

Import a reintegrar 181,66 € 
Interessos de demora 18,12 € 
Import total a reintegrar  199,78 € 

 
TERCER. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de notificació del present acord, en conseqüència: 
Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 20 del mes posterior, o si 
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si 
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
 
QUART. Establir que el Sr. Roger Costa-Pau (Llibres del Segle) ha d’ingressar 
l’import total a reintegrar que consta en el punt segon d’aquest acord, en el número de 
compte ES13 2100 0002 5102 0160 0798 de Caixabank “la Caixa”. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord al Sr. Roger Costa-Pau (Llibres del Segle). 
 
SISÈ. Traslladar aquest acord a la Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
7. JG929/000007/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Declarar que Brau Edic ions, SL, ha 
de reintegrar parcialment la subvenció pagada per l a Diputació de Girona 
pel finançament del llibre "Trena de set aigües".(E xp. 206/5020). 

 
La funció interventora de la Diputació de Girona, en data 18 de juliol de 2016, remet al 
Centre Gestor de Comunicació Cultural l’informe de Control Financer de Subvencions 
de l’exercici 2014 corresponent a les ajudes concedides per aquest Centre Gestor.  
 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 10 

Les subvencions les quals han estat objecte de fiscalització, segons consta en 
l’informe esmentat, corresponen a la convocatòria de subvencions per al foment de 
produccions editorials de l’any 2014, la resolució de la qual va ser aprovada per la 
Junta de Govern en la sessió 873, de data 1 de juliol de 2014. 
 
En el control financer realitzat, d’acord amb aquest informe, s’aprecia l’existència 
d’incidències que motiven l’inici del procediment de reintegrament de la subvenció per 
a l’edició del llibre Trena de set aigües concedida al beneficiari Brau Edicions, S.L., 
que ha estat objecte de la revisió efectuada. Segons l’esmentat informe les 
incidències han estat es següents: “Les despeses justificades pel beneficiari inclouen: 
a)Factura emesa per Service Point Facilities Management Iberica, S.A., per import de 
1.189 euros més 47,56 euros en concepte d’IVA suportat; b)Despeses de personal. 
L’IVA suportat té la consideració deduïble i les despeses de personal, d’acord amb 
l’article 4 de les bases de la convocatòria, no són subvencionables. D’acord amb 
l’anterior, la despesa subvencionable és de 1.189 euros, pel que procedeix el 
procediment de reintegrament per import de 61 euros per part del centre gestor”. 
 
La Junta de Govern, en la sessió ordinària de data 4 d’octubre de 2016, va aprovar 
l’acord per a l’inici del procediment de reintegrament parcial de la subvenció 
concedida a Brau Edicions, S.L., pel finançament del llibre Trena de set aigües.  
 
Es va requerir a Brau Edicions, S.L. perquè presentés les al·legacions que considerés 
oportunes per a la seva defensa, en el termini de 15 dies a comptar des del dia de la 
recepció de la notificació de la resolució de l’acord. 
 
Passats els 15 dies hàbils des de la recepció del trasllat, no s’han rebut al·legacions 
per part de Brau Edicions, S.L.  
 
Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions, i l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions; i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú. 
 
Vist l’informe del Centre Gestor, la Junta de Govern a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Declarar que Brau Edicions, S.L. ha de reintegrar parcialment la subvenció 
pagada per la Diputació de Girona pel finançament del llibre Trenes de set aigües, per 
import de 61,00 euros. 
 
SEGON. Requerir Brau Edicions, SL el reintegrament parcial de la subvenció 
concedida i efectivament pagada en data  21/08/2014, descrita en el punt primer del 
present acord, segons el detall següent: 
 

Beneficiari Brau Edicions, SL 
NIF B17572702 
Concepte Subvenció per al finançament de la 

publicació del llibre Trena de set aigües 
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Òrgan i Data de concessió Junta de Govern, de data 1 de juliol de 
2014 

Import líquid abonat (data ........) 1.250,00 € 
Import a reintegrar 61,00 € 
Interessos de demora 6,06 € 
Import total a reintegrar  67,06 € 

 
TERCER. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de notificació del present acord, en conseqüència: 
Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si 
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
 
Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si 
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.  
 
QUART. Establir que Brau Edicions, SL ha d’ingressar l’import total a reintegrar que 
consta en el punt segon d’aquest acord, en el número de compte ES13 2100 0002 
5102 0160 0798 de Caixabank “la Caixa”.  
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a Brau Edicions, S.L. 
 
SISÈ. Traslladar aquest acord a la Tresoreria de la Diputació de Girona.  
 
8. JG929/000008/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Desestimar les al·lega cions 
presentades pel Sr. Pedro López Navarro i declarar que l'interessat ha de 
reintegrar la subvenció pagada pel finançament del llibre "La mineria a la 
comarca de La Selva". (Exp. 2016/5022). 

 
La funció interventora de la Diputació de Girona, en data 18 de juliol de 2016, remet al 
Centre Gestor de Comunicació Cultural l’informe de Control Financer de Subvencions 
de l’exercici 2014 corresponent a les ajudes concedides per aquest Centre Gestor.  
 
Les subvencions les quals han estat objecte de fiscalització, segons consta en 
l’informe esmentat, corresponen a la convocatòria de subvencions per al foment de 
produccions editorials de l’any 2014, la resolució de la qual va ser aprovada per la 
Junta de Govern en la sessió 873, de data 1 de juliol de 2014. 
 
En el control financer realitzat, d’acord amb aquest informe, s’ha apreciat l’existència 
d’incidències que motiven l’inici del procediment de reintegrament de la subvenció per 
a l’edició del llibre La mineria a la comarca de la Selva concedida al beneficiari Pedro 
López Navarro, que ha estat objecte de la revisió efectuada. Segons l’esmentat 
informe les incidències han estat es següents: 1) La factura que justifica la despesa 
subvencionada indica com a destinatari “Editorial Quadrivium, S.L.”. Per tant, la 
despesa no ha estat suportada pel beneficiari de la subvenció. 2) La factura indicada 
anteriorment és de data 11 de febrer de 2015. Per tant, la despesa no s’ha meritat 
abans de l’acabament del període de justificació, que és el 30 de novembre de 2014. 
D’acord amb l’article 12 de les bases que regules la subvenció, la despesa indicada 
no és subvencionable. 3) El beneficiari no ha aportat el justificant de pagament de la 
despesa subvencionada, pel que no hem pogut verificar el pagament de la mateixa 
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La Junta de Govern, en la sessió ordinària de data 4 d’octubre de 2016, va aprovar 
l’acord per a l’inici del procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Sr. 
Pedro López Navarro, pel llibre La mineria a la comarca de la Selva.  
 
Es va requerir al Sr. Pedro López Navarro perquè presentés les al·legacions que 
considerava oportunes per a la seva defensa, en el termini de 15 dies a comptar des 
del dia 26 d’octubre de 2016, data en que l’interessat va rebre la notificació de la 
resolució de l’acord. 
 
El dia 21 de novembre, el Sr. Pedro López Navarro, presenta al Registre d’Entrada de 
la Diputació de Girona un escrit d’al·legacions, en què fa constar el canvi de titularitat 
jurídica del beneficiari de la subvenció, que es constitueix en Societat Limitada 
Unipersonal (Edicions Quadrivium, SLU). Així mateix, al·lega que la factura 
presentada, amb data 11/02/2015, és vàlida,   ja que el beneficiari entén que entra 
dins el període de justificació.  
 
D’acord amb els resultats del control financer efectuat, i un cop analitzades les 
al·legacions presentades, la cap del centre gestor emet, amb data 17 de gener de 
2017, l’informe que es transcriu de forma literal tot seguit: 
 
“En relació amb les al·legacions presentades pel Sr. Pedro López Navarro (Editorial 
Quadrivuim SLU), exposem que hi ha un defecte essencial que no permet la seva 
estimació, ja que en el seu dia el beneficiari va presentar una factura de data 11de 
febrer de 2015, la qual cosa comporta que l’actuació subvencionada es va realitzar 
fora del termini de la convocatòria, que finalitzava el 30 de novembre de 2014. 
 
En concret, l’actuació s’ha de realitzar de forma obligatòria i ineludible dins d’aquest 
termini; en cas contrari, el vici és substancial i essencial, motiu pel qual ha de procedir 
al reintegrament de la subvenció atorgada. 
El termini de justificació de la despesa realitzada es pot prorrogar en el sentit 
d’aportar més tard la documentació justificativa, però aquest termini mai no pot ser de 
data posterior al 30 de novembre de l’any en curs, sinó que ha de ser dins d’aquest 
període. 
 
Cal diferenciar: la realització efectiva i material de l’actuació, (30/11), de la possibilitat 
de pròrroga de la seva justificació (que pot ser posterior al 30/11). Ara bé, la 
documentació justificativa sempre ha de tenir data anterior al 30/11. 
 
Pel que fa al canvi de titularitat del subjecte, no s’entra en la seva valoració, ja que la 
desestimació de l’anterior al·legació no ho fa innecessari. 
 
Per tot això que s’ha exposat, es proposa desestimar les al·legacions presentades, i 
per tant, cal procedir al reintegrament íntegre de la subvenció atorgada”. 
 
Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions, i l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions; i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú. 
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Vist l’informe del Centre Gestor, la Junta de Govern a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Pedro López Navarro , i 
declarar que l’interessat ha de reintegrar la subvenció pagada per la Diputació de 
Girona per al finançament del llibre La mineria a la comarca de la Selva : 
 
SEGON. Requerir al Sr. Pedro López Navarro el reintegrament de la subvenció 
concedida i efectivament pagada en data  31/03/2015 , descrita en el punt primer del 
present acord, segons el detall següent: 
 

Beneficiari Pedro López Navarro 
Concepte Subvenció per al finançament de la publicació del 

llibre La mineria a la comarca de la Selva 

Òrgan i Data de concessió Junta de Govern, de data 1 de juliol de 2014 

Import líquid abonat (data 
31/03/2015) 

1.224,00 € 

Interessos de demora 86,39 € 
Import total a reintegrar  1.310,39 € 

 
TERCER. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de notificació del present acord, en conseqüència: 
Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si 
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si 
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.  
 
QUART. Establir que el Sr. Pedro López Navarro ha d’ingressar l’import total a 
reintegrar que consta en el punt segon d’aquest acord, en el número de compte ES13 
2100 0002 5102 0160 0798 de Caixabank “la Caixa”. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord al Sr. Pedro López Navarro. 
 
SISÈ. Traslladar aquest acord a la Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
9. JG929/000005/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Estimar totalment les al·legacions 
de Santiago Musquera Musquera, deixant sense efecte  la resolució 
aprovada per la JG núm. 922, de 4/10/2016, en la qu al s'instava a iniciar el 
procediment de reintegrament de la subvenció conced ida .(Exp.2016/5026). 

 
La funció interventora de la Diputació de Girona, en data 18 de juliol de 2016, remet al 
Centre Gestor de Comunicació Cultural l’informe de Control Financer de Subvencions 
de l’exercici 2014 corresponent a les ajudes concedides per aquest Centre Gestor.  
 
Les subvencions les quals han estat objecte de fiscalització, segons consta en 
l’informe esmentat, corresponen a la convocatòria de subvencions per al foment de 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 14 

produccions editorials de l’any 2014, la resolució de la qual va ser aprovada per la 
Junta de Govern en la sessió 873, de data 1 de juliol de 2014. 
 
En el control financer realitzat, d’acord amb aquest informe, s’aprecia l’existència 
d’incidències que motiven l’inici del procediment de reintegrament de la subvenció per 
a l’edició del llibre Ernest Musquera i Sais: 10 anys després concedida al beneficiari 
Santiago Musquera i Musquera, que ha estat objecte de la revisió efectuada. Segons 
l’esmentat informe les incidències han estat les següents: 1) Les factures aportades 
pel beneficiari per justificar la subvenció no indiquen expressament el nom del llibre 
subvencionat. Així mateix, en l’escrit de remissió d’aquestes factures a la Intervenció 
de la Diputació de Girona de data 1 de desembre de 2015 (registre intervenció 
número 3282, de data 7 de desembre de 2015), el beneficiari es refereix al llibre “El 
port al cor. Ernest Musquera Sais”. Per tant, no podem manifestar-nos respecte que 
les factures corresponents a les despeses subvencionades corresponguin amb el 
llibre subvencionat. 
 
La Junta de Govern, en la sessió ordinària de data 4 d’octubre de 2016, va aprovar 
l’acord per a l’inici del procediment de reintegrament de la subvenció concedida a 
Santiago Musquera Musquera, pel llibre Ernest Musquera i Sais: 10 anys després.  
 
Es va requerir a Santiago Musquera Musquera perquè presentés les al·legacions que 
considerava oportunes per a la seva defensa, en el termini de 15 dies a comptar des 
del dia 24 d’octubre de 2016, data en que l’interessat va rebre la notificació de la 
resolució de l’acord.  
 
El dia 25 d’octubre de 2016, Santiago Musquera Musuqera va presentar un escrit 
d’al·legacions, en el qual defensa que el títol de l’obra que va facilitar al moment de la 
sol·licitud era provisional i que les factures de la impremta efectivament corresponien 
a la impressió del llibre subvencionat. L’interessat adjunta certificat emès pel 
representant legal de la impremta.  
 
D’acord amb els resultats del control financer efectuat, i un cop analitzades les 
al·legacions presentades, la cap del centre Gestor de Comunicació Cultural emet, 
amb data 17 de gener de 2017 l’informe que es transcriu de forma literal tot seguit: 
 
“En relació amb les al·legacions presentades pel Sr. Santiago Musquera Musquera en 
el procediment de reintegrament de la subvenció que se li va concedir el 2014 per 
editar el llibre El port al cor: Ernest Musquera Sais (1919-2004), es proposa la seva 
estimació total, ja que ha quedat justificat i acreditat documentalment que les factures 
d’impressió aportades segons certificat signat pel representant legal de la impremta 
gràfiques Canigó es corresponen totalment amb el llibre El port al cor: Ernest 
Musquera Sais (1919-2004), títol definitiu. 
 
Així mateix, s’ha supervisat per part del centre gestor que en el llibre original, 
concretament a la pàgina de crèdits, hi consta de forma expressa que ha estat imprès 
per Gràfiques Canigó. 
 
Pel que fa al títol, manifestem que en la presentació inicial de la convocatòria es va 
indicar un títol provisional, el qual, posteriorment, es va reajustar com a definitiu a la 
part final del projecte. Aquest problema formal, ja resolt, no deixa de ser una simple 
irregularitat no invalidant.  
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Per tot això exposat, queda acreditat que les factures aportades ho són en concepte 
d’impressió de l’esmentat llibre”.  
  
Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions, i l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions; i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú. 
 
Vist l’informe del Centre Gestor, la Junta de Govern a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Estimar totalment les al·legacions de Santiago Musquera Musquera, deixant 
sense efecte la resolució aprovada per la Junta de Govern en la sessió 922, de data 4 
d’octubre de 2016, en la qual s’instava a iniciar el procediment de reintegrament de la 
subvenció  concedida.  
 
SEGON. Notificar el present acord al Sr. Santiago Musquera Musquera. 
 
10. JG929/000003/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la  renúncia del 
Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès a la subven ció concedida per 
l'activitat "Segones Jornades a Ripoll 201". (Exp. 2016/1133). 

 
En data 2 d’agost de 2016, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 
1.475,00 euros al Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès , amb NIF V17247214 per 
a la realització de l’activitat “Segones Jornades a Ripoll 2016. Intervenció 
monumental/història/art: Sostenibilitat”. (Exp. 2016/1133). 
 
El Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, però, ha presentat, en data 2 de gener de 
2017, un escrit en què manifesta que per dificultats econòmiques i organitzatives 
s’han vist obligats a ajornar l’activitat i a renunciar a la subvenció concedida per la 
Diputació de Girona. 
 
Per això, i d’acord amb l’informe de la cap del centre gestor de Comunicació 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. Acceptar formalment la renúncia presentada el dia 2 de gener de 2017 pel 
Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès ,amb NIF V17247214, a la subvenció de 
1.475,00 euros concedida per la Junta de Govern de 2 d’agost de 2016, per a la 
realització de l’activitat “Segones Jornades a Ripoll 2016. Intervenció 
monumental/història/art: Sostenibilitat”.(Exp. 2016/1133). 
 
SEGON. Notificar aquest acord al Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. 
 
11. JG929/000004/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Nomenar consellers de la Revista de 
Girona la Sra. Teia Bastons Prat i el Sr. Joan Vent ura i Bragulat. (Exp. 
2017/137). 
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Les vigents normes de la Revista de Girona, aprovades per la Junta de Govern de 
data 4 de febrer de 2014, estableixen que la Revista està regulada pel Consell de 
Redacció, òrgan col·legiat integrat per investigadors, professionals i experts en 
diferents disciplines, especialitats i àmbits de la cultura, la ciència i la tecnologia que 
té com a missió participar activament en la programació del mitjà en la seva avaluació 
sistemàtica. 
 
Vist l'acord del Consell de Redacció, en la reunió del dia 9 de novembre de 2014, en 
el qual es proposa a la Diputació de Girona la incorporació de la Sra. Teia Bastons 
Prat i del Sr. Joan Ventura i Bragulat com a nous membres del Consell de Redacció 
en substitució del Sr. Joan Cals i Güell i el Sr. Narcís-Jordi Aragó i Masó. 
 
Es per això que la Junta de Govern a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Nomenar consellers de la Revista de Girona la Sra. Teia Bastons Prat, 
llicenciada en Ciències de la Informació i en Humanitats, i el Sr. Joan Ventura i 
Bragulat, periodista. 
 
SEGON. Comunicar el present acord a la Sra. Teia Bastons Prat i al Sr. Joan Ventura 
i Bragulat. 
 
12. JG929/000237/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convoca tòria pública 
en règim de concurrència competitiva per a la prese ntació de sol·licituds 
de subvencions del programa Indika de recursos educ atius, curs 2017-
2018. (Exp. 2016/8006). 

 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el 
marc de programa Indika de recursos educatius de la Diputació de Girona. (Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, núm. 238, data 11 de desembre de 2015). 
 
Atesa la conveniència d'organitzar l'oferta i la cartera de serveis a operar en el curs 
2017-2018 i d’endegar l’expedient de concessió de les subvencions esmentades amb 
l’aprovació de la seva convocatòria. 
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. 
L'òrgan competent per l'aprovació d'aquesta convocatòria és la Junta de Govern, tal 
com estableixen les Bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents anteriors, l’informe de la 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: 
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PRIMER. Aprovar la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a 
la presentació de sol·licituds de subvencions del programa Indika de recursos 
educatius, curs 2017-2018, segons el text que es transcriu com segueix: 
 
“CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, ALS CENTRES DE CONSERVACI Ó, DIFUSIÓ I 
INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I LA MEMÒRIA H ISTÒRICA, EN 
EL MARC DEL PROGRAMA INDIKA DE RECURSOS EDUCATIUS D E LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA (CURS 2017-2018). 
 
1. Objecte 
Les subvencions en règim de concurrència competitiva als centres de conservació, 
difusió i interpretació del patrimoni i la memòria històrica, en el marc del programa 
“Indika” de recursos educatius de la Diputació de Girona (curs 2017-2018). 
2. Destinataris 
Els destinataris d’aquesta línia de subvencions són els centres de conservació, difusió 
i interpretació del patrimoni cultural i de la memòria històrica ubicats a les comarques 
gironines, segons es determina en les bases específiques corresponents. 
3. Bases  
Les bases específiques reguladores de les subvencions previstes en aquesta 
convocatòria es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 238, 
de 11 de desembre de 2015. 
4. Crèdits pressupostaris  
L’import total destinat inicialment a aquesta convocatòria és de 90.000 €, per al curs 
2017-2018, i 24.000,00 euros aniran a càrrec de l’aplicació 500/3260/46200 del 
pressupost de la Diputació de Girona per a l’any 2017. Els 66.000 euros restants, 
aniran a càrrec de l’aplicació corresponent del pressupost respectiu. El saldo que 
pugui quedar disponible d’aquesta convocatòria, s'incorporarà automàticament al curs 
escolar següent. 
Aquesta convocatòria queda condicionada a la possibilitat d’incrementar-la amb una 
quantia addicional, derivada de l’augment dels crèdits pressupostaris previstos 
inicialment per les aplicacions detallades en el quadre anterior a conseqüència de la 
incorporació del saldo sobrant del curs escolar anterior.  
En el cas d’incorporar la quantia addicional, la resolució de la concessió de 
subvencions d’aquesta, en cap cas pot alterar la resolució inicial de la present 
convocatòria. 
L'efectivitat de la quantia addicional quedarà condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit i a la tramitació del conseqüent expedient de modificació de 
crèdit. 
La quantia addicional se concedirà seguint el mateix procediment descrit en el punt 14 
de les bases específiques reguladores de subvencions d’aquesta convocatòria. 
La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per 
les escoles és, com a màxim, del 70 % del cost, amb un límit de 2,25 €/alumne per a 
activitats de mitja jornada i de 3,15 €/alumne per a activitats d’una jornada. 
5. Termini de presentació de sol·licituds . 
El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes subvencions 
començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i finalitzarà el 17 de març de 2017. 
Les subvencions s’hauran de justificar dins el termini, que finalitza el 31 de desembre 
de 2018. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat, que és a 
l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a través de la 
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PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: Amb signatura electrònica, amb certificat validat en la 
plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. 
6. Termini de resolució i notificació  
La Junta de Govern de la Diputació ha d'adoptar la corresponent resolució en el 
termini màxim de sis mesos que computen a partir de la publicació de la convocatòria, 
sense perjudici que aquesta posposi els efectes a una data posterior. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
La resolució ha de ser notificada a cada beneficiari de manera individualitzada en el 
termini màxim de deu dies posteriors a la data en què hagi estat adoptada. 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 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. 
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar 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 
recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la notificació.  
8. Publicitat 
La convocatòria es publicarà al tauler de la Diputació, al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, i al web corporatiu.”  
 
SEGON. Autoritzar la despesa d'aquesta convocatòria del curs 2017-2018 per un 
import màxim de NORANTA MIL EUROS (90.000,00 €), 24.000,00 euros amb càrrec 
a l’aplicació 500-3260-46200 del pressupost de la Diputació de 2017 i 66.000 euros 
amb càrrec a l’aplicació del pressupost 2018. 
 
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, 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 recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
13. JG929/000238/2016-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convoca tòria única, 
en règim de concurrència competitiva, per a la conc essió de subvencions 
per al foment de projectes culturals als museus de les comarques 
gironines, en l'anualitat 2017. (Exp. 2016/7978). 

 
El 9 d’abril de 2015 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural sobre la Xarxa Territorial de Museus de les 
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comarques de Girona. En el pacte segon del conveni especifica com a una de les 
funcions de la Xarxa la funció de foment. Concretament, donar suport econòmic 
directe a actuacions de valor afegit dels museus de la Xarxa, mitjançant la concessió 
de subvencions en procediments de concurrència pública. El pacte vuitè preveu la 
signatura de convenis específics per garantir el desenvolupament de la Xarxa i  
l’acompliment de les seves funcions previstes en el pacte segon. 
 
És interès compartit per les parts mantenir la col·laboració interadministrativa, i per 
això per la qual cosa s’està tramitant la subscripció del conveni específic corresponent 
a l'anualitat de 2017. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el 20 d’octubre de 
2015, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per 
al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines.  
 
Vista l’esmena de les Bases reguladores de subvencions per al foment de projectes 
culturals als museus de les comarques gironines aprovades en el Ple de 15 de 
novembre de 2016 i publicades de forma inicial al BOP núm. 225, de 24 de novembre 
de 2016; 
 
Atesa la conveniència d’endegar l’expedient de concessió de les subvencions 
esmentades amb l’aprovació de la seva convocatòria. 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta a l'establert a l'Ordenança 
General de subvencions i a la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
L'òrgan competent per l'aprovació d'aquesta convocatòria és la Junta de Govern, tal 
com estableixen les Bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents anteriors, l’informe de la 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 única, en règim de concurrència competitiva, per a 
la concessió de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les 
comarques gironines, en l’anualitat 2017, el text de la qual es transcriu com segueix: 
 
"CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE PROJE CTES 
CULTURALS ALS MUSEUS DE LES COMARQUES GIRONINES EN L'ANUALITAT 
DE 2017 
 
a) Objecte de la convocatòria: 
Subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques 
gironines en l'anualitat de 2017, segons les bases aprovades pel Ple de la Diputació 
en sessió de data 20 d’octubre de 2015, publicades al BOP de Girona número 208, de 
28 d’octubre de 2015 i l’esmena de les mateixes aprovada pel Ple de 15 de novembre 
de 2016, i publicada al BOP de Girona número 225, de 24 de novembre de 2016. 
b) Crèdits pressupostaris: 
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 255.000,00 €, que 
s’imputarà amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries, i pels següents 
imports estimats: 
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Aplicació Concepte Import 

500/3330/46200 Programa ajuts per a museus 127.500,00 € 

500/3330/48000 Programa ajuts ONL per a museus 127.500,00 € 
Aquesta convocatòria queda condicionada a la possibilitat d’incrementar-la amb una 
quantia addicional, derivada de l’augment dels crèdits pressupostaris previstos 
inicialment per les aplicacions detallades en el quadre anterior a conseqüència de la 
incorporació de la subvenció directa de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
(OSIC) a la Diputació de Girona. 
En el cas d’incorporar la quantia addicional, la resolució de la concessió de 
subvencions d’aquesta, en cap cas pot alterar la resolució inicial de la present 
convocatòria. 
L'efectivitat de la quantia addicional quedarà condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit i a la tramitació del conseqüent expedient de modificació de 
crèdit. 
c) Presentació de sol·licituds i termini: 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer de forma telemàtica  mitjançant el model 
normalitzat que serà a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació 
d'aquesta convocatòria al BOP de Girona i acabarà el 10 de març de 2017. 
d) Termini de resolució i notificació: 
La Junta de Govern de la Diputació haurà d'emetre la corresponent resolució en el 
termini màxim de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la 
convocatòria. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per silenci 
administratiu. 
La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants de manera individualitzada 
en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució. 
e) Règim de recursos: 
L'acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s'hi podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 
f) Publicitat: 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis de la Corporació, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i la web de la Diputació.”  
 
SEGON. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria de l'exercici 2017 per un 
import màxim de DOS CENTS CINQUANTA-CINC MIL EUROS (255.000,00 €), que 
s’imputarà amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries, i pels següents 
imports estimats: 
 

Aplicació Concepte Import 
500/3330/46200 Programa ajuts per a museus 127.500,00 € 
500/3330/48000 Programa ajuts ONL per a museus 127.500,00 € 

 
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 
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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, 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 recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord al cap de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni i al de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat 
de Catalunya amb indicació dels recursos procedents. 
 
14. JG929/000002/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Desestimar les sol·lici tuds de 
subvenció excloses de concurrència pública presenta des a l'àrea de 
Cooperació Cultural. (Exp. 2017/245).  

 
El servei de Cooperació Cultural ha rebut diverses sol·licituds de subvencions que no 
s’han pogut atendre dins l’anualitat 2016.  
 
L’art. 22.2 de la llei general de subvencions preveu la possibilitat d’atorgar 
subvencions de manera directa en els següents casos: 
 
a) Les previstes nominativament en els pressupostos generals de l’Estat, de les 
comunitats autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits en els convenis i 
en la normativa reguladora d’aquestes subvencions.  
 
b) Aquelles l’atorgament o la quantia de les quals estigui imposat per l’Administració 
mitjançant una norma de rang legal, que segueixin el procediment de concessió que 
els sigui aplicable d’acord amb la seva pròpia normativa.  
 
c) Amb caràcter excepcional, les altres subvencions en les quals s’acreditin raons 
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres de degudament justificades 
que dificultin la convocatòria pública. 
 
D’acord a l’art. 21 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú 
a les administracions públiques, l’Administració està obligada a dictar resolució 
expressa i a notificar-la en tots els procediments, qualsevulla que sigui la seva forma 
d’iniciació. 
 
Vist l’informe del centre gestor, la Junta de Govern a proposta del president de la 
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar les sol·licituds que es relacionen a continuació: 
 
Núm. 
Expedient 

Tercer NIF Concepte Núm. Registre  Motivació 

2016/7843 Aj. de Figueres P1707200J Conservatori 
de Música de 
grau mig 

1-2016-019370 Sol·licitud amb necessitat 
d’esmena i comptabilitat any 
2016 tancada, en cas de 
subsanació. 
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2017/216 Escola Sant Jordi Q6755182J Projecte musical 1-2016-014788 Manca de dotació 
pressupostària 

 
SEGON. Notificar aquest acord a les entitats que es detallen en el punt primer. 
 
15. JG929/000013/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació del decret d e la Presidència 
de data 13-01-2017 relatiu a l'aprovació de la conc essió d'una pròrroga del 
termini de justificació d'una subvenció que té conc edida l'Ajuntament de la 
Vall d'en Bas en  matèria d'habitatge. (Exp. 2016/4 036). 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de la Presidència de data 13 
de gener de 2017 relatiu a la concessió a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas d’una 
pròrroga per a la justificació d’una subvenció que té concedida dins de l’àmbit 
d’Habitatge per a l’any 2016. 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 La Vall d’en Bas en l’àmbit de l’Habitatge per a l’any 
2016, i que finalitza el 15 de gener de 2017, amb el següent import:  
Expedient Ajuntament  Concepte Subvenció 
4036/2016 La Vall d’en 

Bas 
Rehabilitació de 
l’edifici del casino de 
Sant Esteve d’en Bas 

4.065,60 € 

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), proposo elevar a la Presidència de la Diputació la 
següent: RESOLUCIÓ 
PRIMER. Concedir a l’ajuntament de La Vall d’en Bas una pròrroga per a la 
justificació de la subvenció que té concedida en l’àmbit de l’Habitatge per a l’any 
2016: 
Expedient  Ajuntament  Concepte Subvenció Nou termini 

justificació 
4036/2016 La Vall d’en 

Bas 
Rehabilitació de 
l’edifici del 
casino de Sant 
Esteve d’en Bas 

4.065,60 € 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 La Vall d’en Bas 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 l’esmentat decret més amunt transcrit literalment, en tot el seu contingut i tal i 
com ha estat redactat. 
 
16. JG929/000014/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació del decret d e la Presidència 
de 13-01-2017 relatiu a l'aprovació de la concessió  a l'Ajuntament de Sarrià 
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de Ter  d'una pròrroga per a la justificació d'una subvenció que té 
concedida en l'àmbit de l'Habitatge pel 2016. ( Exp  2016/4035). 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret la Presidència de 13-01-2017 
relatiu a la concessió a l’Ajuntament de Sarrià de Ter d’una pròrroga per a la 
justificació d’una subvenció que té concedida en l’àmbit de l’habitatge per al 2016. 
L’esmentat decret es transcriu literalment a continuació:  
 
“ Vist l’expedient de sol·licitud de pròrroga del termini de justificació de la subvenció 
concedida a l’ajuntament de Sarrià de Ter en l’àmbit de l’Habitatge per a l’any 2016, i 
que finalitza el 15 de gener de 2017, amb el següent import:  
Expedient Ajuntament Concepte Subvenció 
4035/2016 Sarrià de Ter Assessorament sobre 

masoveria urbana 
3.396,00 € 

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), proposo elevar a la Presidència de la Diputació la 
següent RESOLUCIÓ 
PRIMER. Concedir a l’ajuntament de Sarrià de Ter una pròrroga per a la justificació de 
la subvenció que té concedida en l’àmbit de l’Habitatge per a l’any 2016: 
Expedient Ajuntament Concepte Subvenció Nou termini  

justificació 
4035/2016 Sarrià de Ter Assessorament 

sobre masoveria 
urbana 

3.396,00 € 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 a l’ajuntament de Sarrià de Ter 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 l’esmentat decret més amunt transcrit literalment, en tot el seu contingut i tal i 
com ha estat redactat. 
 
17. JG929/000002/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de  subvencions del 
programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de 
biomassa municipals. Anualitat 2017. (EXP 2017/31).  

 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de 
calderes i xarxes de calor de biomassa municipals,  aprovades pel Ple del dia 20 de 
desembre de 2016. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Aprovar la convocatòria de subvencions del programa de suport a la 
instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, anualitat 2017, del 
següent tenor literal: 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LA 
INSTAL·LACIÓ DE CALDERES I XARXES DE CALOR DE BIOMASSA MUNICIPALS. 
ANUALITAT 2017 
1 . Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva que concedeix la Diputació de 
Girona als ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes dins del programa de suport 
per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals en equipaments de 
titularitat i/o gestió municipal la despesa energètica dels quals correspongui pagar-la a 
l’ajuntament i que hagin estat previstes en el pla d’acció d’energia sostenible (PAES) 
aprovat pel Ple municipal, d’acord amb les bases especifiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de 
biomassa aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de data 20 de desembre de 
2016 i publicades al BOP núm. 8 de data 12 de gener de 2017. 
Línia 1. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o microxarxes de 
calor, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar l’eficiència energètica 
d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una 
empresa o microempresa de serveis energètics (ESE o MESE) gestionarà la 
instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un 
estalvi energètic. 
Línia 2. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, xarxes o 
microxarxes de calor, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa per millorar 
l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de 
contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (ESE o MESE) 
gestionarà la instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per 
aconseguir un estalvi energètic. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de tres-cents setanta mil euros. El crèdit 
pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 

Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia 1: 300/1700/76200 100.000,00 
Línia 2: 300/1700/76200 270.000,00 
Total 370.000,00 

En cas que no s’esgoti el pressupost d’alguna de les aplicacions pressupostàries, i a fi 
d’atendre el màxim de sol·licituds, la suma excedent es podrà utilitzar per cobrir les 
línies que quedin mancades de pressupost, una cop feta la corresponent modificació 
del pressupost, si s'escau. 
Per altra banda, es podran augmentar els crèdits destinats a aquesta convocatòria en 
funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat de les aplicacions 
pressupostàries corresponents, prèvia modificació pressupostària, si s'escau. 
3 . Termini  de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació 
de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins al dia 15 de 
març de 2017. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a l’apartat 7è de 
les bases, mitjançant el formulari disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat). La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament mitjançant signatura 
electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci 
AOC. 
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En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el 
centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà requerir que el 
sol·licitant, en el termini de deu 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, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
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 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de 1 de gener de 2017 i fins la data 
de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
5. Termini per justificar les subvencions 
El termini per finalitzar els treballs de construcció i posada en funcionament de la 
instal·lació i presentar el compte justificatiu simplificat acompanyat de la 
documentació  que estableix el punt 15è de les bases serà de 16 mesos a partir de la 
notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció. En el cas que els projectes 
subvencionats siguin licitats de forma agregada des de la Diputació, el termini de 
finalització de treballs i posada en funcionament de la instal·lació serà de 12 mesos a 
partir de la data del trasllat, per part de la Diputació a l’ajuntament, de la proposta de 
resolució d’adjudicació del contracte. 
L'incompliment d'aquests terminis, comportarà la pèrdua del dret d'obtenir la 
subvenció, prèvia resolució de Presidència en els termes que estableix l'article 33 de 
l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona. 
6. Termini de resolució i notificació 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de sis 
mesos a comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria, la qual serà 
notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la 
sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d’adopció de l’acord. Un cop transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades 
les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
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 
el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia 
següent al de la notificació. 
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.”  
 
SEGON. Autoritzar la despesa de 370.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/76200 de l'any 2017. 
 
TERCER. Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds comença 
l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el 15 de 
març de 2017. 
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QUART. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler 
d’Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web 
corporativa. 
 
CINQUÈ. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la resolució de la convocatòria. 
 
18. JG929/000003/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de l programa "Del Pla a 
l'Acció" anualitat 2017. (EXP 2017/41). 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases 
específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a la 
campanya “Del pla a l’acció”, aprovades en el Ple de data 20 de desembre de 2016. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria de les subvencions de la campanya “Del pla a 
l’acció”, any 2017, dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona, del següent 
tenor literal: 
 
"CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA “DEL PLA A L’ACCIÓ”. 
ANUALITAT 2017  
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments signataris del 
Pacte d’Alcaldes dins del programa “Del Pla a l’Acció”, destinades a executar accions 
per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle 
que hagin estat prèviament planificades en el pla d’acció d’energia sostenible (PAES) 
aprovat pel Ple municipal, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades 
pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 20 de desembre de 2016 i publicades al 
BOP número 8 de data 12 de gener de 2017. 
Les subvencions es defineixen en quatre línies: 
Línia 1. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals 
i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i la gestió de dades 
energètiques i/o redacció d’informes de seguiment dels PAES per part d’ajuntaments 
signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi 
climàtic. 
Línia 2. Adquisició i instal·lació d’un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics. 
Línia 3. Execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle previstos en el PAES. 
Línia 4. Execució d’accions per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvis. En aquest tipus de contractes, 
una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la 
instal·lació, el seu manteniment i durà a terme les millores d’eficiència energètica 
necessàries del conjunt de quadres elèctrics. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és d’un milió noranta mil euros. El crèdit 
pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
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Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia 1. 300/1700/46205 90.000,00 
Línia 2. 300/1700/76202 70.000,00 
Línia 3. 300/1700/76202 530.000,00 
Línia 4. 300/1700/76202 400.000,00 
Total 1.090.000,00 

En cas que no s’esgoti el pressupost d’alguna de les aplicacions pressupostàries, i a fi 
d’atendre el màxim de sol·licituds, la suma excedent es podrà utilitzar per cobrir les 
línies que quedin mancades de pressupost, una cop feta la corresponent modificació 
del pressupost, si s'escau. 
Per altra banda, es podran augmentar els crèdits destinats a aquesta convocatòria en 
funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat de les aplicacions 
pressupostàries corresponents, prèvia modificació pressupostària, si s'escau. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació 
de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins al dia 7 d’abril 
de 2017. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a l’apartat 7è de 
les bases, mitjançant el formulari disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat). La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament mitjançant signatura 
electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci 
AOC. 
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el 
centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà requerir que el 
sol·licitant, en el termini de deu 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, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
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 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de 1 de gener de 2017 i fins la data 
de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
5. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria 
finalitzarà 7 mesos després de la resolució d'atorgament, a comptar des de l'endemà 
de la recepció del trasllat per part del beneficiari. Per a les inversions que s’acullin a 
un procediment de licitació agrupada tramitada per la diputació de Girona, el termini 
de justificació comptarà des de l’endemà de la recepció per part de l’ajuntament de la 
proposta d’adjudicació. 
6. Termini de resolució i notificació 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de sis 
mesos a comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria, la qual serà 
notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la 
sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d’adopció de l’acord. Un cop transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades 
les seves sol·licituds per silenci administratiu.  
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
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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 el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent al de la notificació. 
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.”  
 
SEGON. Autoritzar la despesa següent: 
90.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/46205. 
1.000.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76202. 
 
TERCER. Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds comença 
l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el 15 
d'abril de 2017. 
 
QUART. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler 
d’Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web 
corporativa. 
 
CINQUÈ. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la resolució de la convocatòria. 
 
19. JG929/000001/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de  subvencions del 
programa de suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal, 
anualitat 2017. (Exp. 2017/28). 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases 
específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a 
actuacions en camins rurals i matèria forestal, aprovades pel Ple del dia 15 de 
novembre de 2016. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern a proposta del  el diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria de subvencions del programa de suport a 
actuacions en camins rurals i matèria forestal, anualitat 2017, del següent tenor literal: 
 
“ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE SUPORT A 
ACTUACIONS EN CAMINS RURALS I MATÈRIA FORESTAL. ANUALITAT 2017 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments i les 
agrupacions de defensa forestal (ADF) de la província de Girona dins del programa 
de suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal, d’acord amb les bases 
específiques reguladores, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 
15 de novembre de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
230, d’1 de desembre de 2016. 
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La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és el foment de les 
següents línies: 
Suport als ajuntaments per a actuacions en camins rurals i la prevenció d'incendis 
forestals. 
Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles 
de millora. 
Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de cinc-cents vuitanta mil euros. El crèdit 
pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
 

Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia 1: 300/1700/46200 300.000,00 
Línia 2: 300/1700/46202 (despeses de manteniment) 55.000,00 
Línia 2: 300/1700/76203 (despeses d’inversió) 55.000,00 
Línia 3: 300/1700/48002 170.000,00 
Total 580.000,00 

 
En cas que no s’esgoti el pressupost d’alguna de les aplicacions pressupostàries, i a fi 
d’atendre el màxim nombre de sol·licituds, l’import excedent es podrà utilitzar 
 per cobrir les línies que quedin mancades de pressupost, un cop feta la corresponent 
modificació del pressupost, si s'escau. 
Per altra banda, es podran augmentar els crèdits destinats a aquesta convocatòria en 
funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat de les aplicacions 
pressupostàries corresponents, prèvia modificació pressupostària, si s'escau. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar, mitjançant el model normalitzat 
disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
fins al dia 10 de març de 2017. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a l’apartat 6è de 
les bases, mitjançant el formulari disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat). La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament mitjançant signatura 
electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci 
AOC. 
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el 
centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà requerir que el 
sol·licitant, en el termini de deu 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, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
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 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de 1 de gener de 2017 i fins la data 
de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
5. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria 
finalitza el 15 de novembre de 2017. 
6. Termini de resolució i notificació 
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El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la és de sis 
mesos a comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria, la qual serà 
notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la 
sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d’adopció de l’acord. Un cop transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades 
les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia 
següent de la notificació. 
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis 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 amb càrrec al pressupost d’enguany a les aplicacions 
pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
300/1700/46200 300.000,00 € 
300/1700/46202 55.000,00 € 
300/1700/76203 55.000,00 € 
300/1700/48002 170.000,00 € 

 
TERCER. Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds comença 
l’endemà de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i finalitzarà el 10 de març de 2017. 
 
QUART. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al tauler 
d’anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web 
corporativa. 
CINQUÈ. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la resolució de la convocatòria. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS  ÀREES 
 

20. JG929/000003/2017-PDDCE; Proposta Diputat Deleg at Cooperació 
Esportiva ; Cooperació Esportiva (026): Convocatòria de subven cions per 
al finançament de l'acció de promoció i foment de l 'activitat física i l'esport 
a les comarques gironines any 2017. (Exp. 2017/260) . 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions de promoció i foment de l’activitat 
física i l’esport a les comarques gironines que es determinen en les bases 
específiques reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i 
foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines aprovades pel Ple de la 
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Diputació  el dia 20 de desembre de 2016, i publicades de forma definitiva al BOP 
núm. 8 de 12 de gener de 2017. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta a l'establert 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 del/la cap del centre gestor/servei de 16 de 
gener de 2017,i vista 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 d'Esports, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a 
la concessió de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, el text de la qual es transcriu com 
segueix: 
 
"CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE L’ACCIÓ DE 
PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT A LES COMARQUES 
GIRONINES. ANUALITAT 2017 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments, les entitats 
esportives, els consells esportius i els centres educatius, en el marc dels diferents 
programes de suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 20 de 
desembre de 2016 i publicades al BOP núm. 8 de 12 de gener de 2017. 
Els programes de suport són: 
Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat 
físicoesportiva i l’esport. 
A1. Suport als programes municipals anuals de promoció de l’activitat físicoesportiva. 
A2. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars. 
A3. Suport a les actuacions urgents en equipaments esportius municipals. 
A4. Suport a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals. 
Programa B. Suport a les entitats esportives de les comarques gironines per la 
promoció i el foment de l’activitat físicoesportiva i l’esport: 
B1. Suport a l'activitat esportiva de base. 
B2. Suport a l'esport d'alta competició. 
B3. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars. 
B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell 
estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya. 
Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l'activitat 
físicoesportiva i l’esport. 
Programa D. Programa “Neda a l’escola” d’adquisició i/o desenvolupament de les 
habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 1.748.500,00 euros. El crèdit 
pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

A1 Suport als programes municipals 520.3410.46200       350.000,00 €  
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A2 Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius 520.3410.46201 

         30.000,00 €  

A3 Suport a les actuacions urgents 520.3410.76200       300.000,00 €  

A4 Suport a la renovació de la gespa artificial 520.3410.76202       112.500,00 €  

  Total Programa A       792.500,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

B1 Suport a l’activitat esportiva de base 520.3410.48003       200.000,00 €  

B2 Suport a l’esport d’alta competició 520.3410.48005       320.000,00 €  

B3 Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius 520.3410.48006 

      100.000,00 €  

B4 Suport a la participació en esdeveniments 
esportius 520.3410.48006 

         59.000,00 €  

  Total Programa B       679.000,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

C Suport als consells esportius 520.3410.48007       187.000,00 €  

  Total Programa C       187.000,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

D Programa “Neda a l’escola” 520.3410.48002          90.000,00 €  

  
Total Programa D 

         90.000,00 

€  

    

  TOTAL PREVIST    1.748.500,00 €  

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim la que es preveu per a cada subprograma, derivada de 
crèdits sobrants d’altres convocatòries o d’alguna modificació de crèdit. L’efectivitat de 
la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de 
disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, 
presentant, mitjançant l’EACAT per als ajuntaments i l’E-TRAM per a la resta de 
sol·licitants, el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament mitjançant signatura 
electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci 
AOC. 
4. Termini de resolució i notificació  
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de tres 
mesos  a comptar a partir de la finalització del període de presentació de les 
sol·licituds, la qual serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i 
també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada el termini màxim 
de deu dies a comptar des de la data d’adopció de l’acord. Un cop transcorregut 
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aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes, a comptar des del dia següent de la notificació.  
6. 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 resta 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 de la convocatòria per un import de 1.748.500,00 € 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de 2017: 
 

 Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import 

A1 Suport als programes municipals 520.3410.46200       350.000,00 €  

A2 Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius 

520.3410.46201 
         30.000,00 €  

A3 Suport a les actuacions urgents 520.3410.76200       300.000,00 €  

A4 Suport a la renovació de la gespa artificial 520.3410.76202       112.500,00 €  

  Total Programa A       792.500,00 €  

    

 Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import 

B1 Suport a l’activitat esportiva de base 520.3410.48003       200.000,00 €  

B2 Suport a l’esport d’alta competició 520.3410.48005       320.000,00 €  

B3 Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius 

520.3410.48006 
      100.000,00 €  

B4 Suport a la participació en esdeveniments 
esportius 

520.3410.48006 
         59.000,00 €  

  Total Programa B       679.000,00 €  

    

 Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import 

C Suport als consells esportius 520.3410.48007       187.000,00 €  

  Total Programa C       187.000,00 €  

    

 Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import 

D Programa “Neda a l’escola” 520.3410.48002          90.000,00 €  

  Total Programa D          90.000,00 € 

  TOTAL PREVIST    1.748.500,00 € 
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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, 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 recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
CINQUÈ. La convocatòria resta 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. 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES  – 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 

21. JG929/000117/2016-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i Hisenda ; 
Recursos Humans (012): Autoritzar la compatibilitat  per exercir una 
activitat privada al treballador Jaume Segura Saiz.  (Exp. 2016/7990). 

 
Amb data 12 de desembre de 2016 el Sr. Jaume Segura Saiz, empleat laboral de la 
Diputació de Girona que ocupa un lloc de treball de sobreestant del servei de Xarxa 
Viària Local, ha sol·licitat la compatibilitat per exercir una activitat privada per compte 
aliè, d’acord amb el model de declaració responsable que ha facilitat la Corporació als 
seus empleats.  
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI 
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació 
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. 
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les 
consideracions legals següents: 
 
En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec exercit a la 
Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la normativa és 
que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, sempre i quan 
es respectin les limitacions que s’exposen a continuació: 
 
En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament 
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat 
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació 
i aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació 
directa amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona. 
En el cas del Sr. Segura, l’activitat declarada és la de comercial d’una empresa 
privada de matèries primeres per a ús industrial, de forma que no hi ha relació directa 
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amb les seves funcions com a sobreestant del servei de Xarxa Viària Local de la 
Corporació.  
 
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van 
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat 
públic, com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la 
intervenció en assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui 
intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de 
Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional 
privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la 
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres 
òrgans rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament 
amb les gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es 
prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en 
empreses privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que 
participades o avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix exercir 
activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda 
financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden 
autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa 
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes 
dependents. En tots aquests casos, tampoc s’aprecia cap impediment per autoritzar la 
petició del Sr. Jaume Segura. 
 
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el 
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que 
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior 
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques 
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el 
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els 
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari 
de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a 
jornada ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no 
pot superar la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% 
(és a dir, que el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 
hores i 15 minuts a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat 
amb una activitat privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de 
Girona. En relació a la petició del Sr. Jaume Segura, atès que la seva dedicació a 
l’activitat privada serà de 3 hores i 45 minuts de dilluns a divendres, dóna lloc a una 
jornada de 18 hores i 45 minuts, que és el màxim legal permès. 
 
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres 
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el 
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs 
de Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena 
“factor de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball 
del personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat 
del Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb 
les professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat, 
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès 
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general. En aquest cas, tampoc existeix cap prohibició d’autoritzar una compatibilitat 
en el lloc de treball del Sr. Jaume Segura, d’acord amb la Relació de Llocs de Treball 
vigent.  
 
Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan 
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona. 
 
L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les resolucions 
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics. Ara 
bé, com adverteix el propi article 5.3 del mateix text legal, cal aplicar els límits al dret 
d’accés a la informació pública que preveu el seu article 14, i en especial, els límits 
derivats de la protecció de dades de caràcter personal. Quan la informació que hagi 
de publicar-se contingui dades especialment protegides, la publicitat només es farà 
prèvia dissociació de les dades personals.  
 
En base a aquests antecedents i consideracions, Junta de Govern, a proposta de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’empleat que s’indica a continuació l’exercici d’una activitat 
privada compatible amb el seu càrrec a la Diputació de Girona, d’acord amb la 
declaració que ha efectuat: 
 
Sol·licitant:  Jaume Segura Saiz 
Registre d’Entrada declaració:  1-2016-019200 
Lloc de treball a la Diputació:  Sobreestant (Servei de Xarxa Viària Local) 
Tipus d’activitat sol·licitada:  Activitat privada, per compte aliè 
Descripció de l’activitat:  Compra-venda de matèries primeres per a ús 

industrial 
Raó social:  Agencia Comercial Rogelio Segura SL 
Dedicació horària:  De 16 a 19.45 hores, de dilluns a divendres 
 
SEGON. Es recorda a l’anterior empleat que, en compliment de l’article 15 de la llei 
53/1984, no podran invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de 
qualsevol activitat mercantil, industrial o professional.  
 
TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un 
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició 
expressa de prestar una activitat professional privada als ajuntaments de la 
demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament de 
les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona. 
 
QUART. Aquesta autorització quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi 
de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc 
de treball.  
 
CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, mitjançant la prèvia 
dissociació de les seves dades de caràcter personal. 
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22. Proposicions Urgents 
 
No se’n presenta cap  
 
23. Precs i preguntes 
 
No se’n formula cap  
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a dos quarts 
menys cinc minuts d’onze 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 


