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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

JUNTA DE GOVERN NÚM. 931 
 
 
 

CARÀCTER:  Ordinària 
DATA:  21 de febrer 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, els diputats senyors Josep M. Corominas 
i Barnadas, Carles Salgas i Pedrosa, i Carlos Álvarez i González, 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 7 de febrer 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. JG931/000014/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Sant 
Pau de Segúries, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016. 
(Exp. 2016/4524). 
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4. JG931/000013/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Ampliació convocatòria de subvencions a 
ajuntaments per a polítiques de participació ciutadana 2016. (Exp. 4284/2016). 

5. JG931/000011/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovació del canvi de destí de l'obra inclosa al 
programa específic del PUOSC anualitat 2016 i minoració de l'import total de la 
subvenció de l'Ajuntament d'Ullastret. (Exp. 2016/3997). 

6. JG931/000012/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 
(028): Aprovació conveni col·laboració institucional entre la Diputació de 
Barcelona i la Diputació de Girona en l'àmbit de l'habitatge 2017. (Exp. 
2017/427). 

7. JG931/000009/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 
(028): Aprovació convocatòria de subvencions als ajuntaments per a estudis, 
plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge, any 
2017. (Exp.  2017/666). 

8. JG931/000037/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia 
presentada pel Sr. Agustí Belloc Rocasalbas a la subvenció concedida per a 
l'edició del llibre "Les esglésies de Deploreu". (Exp. 2016/3901). 

9. JG931/000013/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Orquestra de Girona per a activitats, funcionament i promoció de la música. 
(Exp. 2017/370). 

10. JG931/000018/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Banyoles per a la Factoria d'Arts Escèniques_Centre de 
formació, producció i exhibició. (Exp. 2017/570). 

11. JG931/000010/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a la creació de públics per a la Cultura, en l'anualitat 2017. 
(Exp. 2017/594). 

12. JG931/000014/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Palamós per al finançament del Festival Rumba. (Exp. 
2017/412). 

13. JG931/000027/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Pagament activitats diverses escoles dins 
del primer trimestre curs escolar 2016/2017, programa Indika. (Exp. 2016/5252). 

14. JG931/000026/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a la 
Universitat de Girona per al finançament de les activitats de la Càtedra de 
Patrimoni Literari M. Àngels Anglada. (Exp. 2017/906). 

15. JG931/000025/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament d'Olot per al finançament del Festival Sismògraf. (Exp. 2017/894). 

16. JG931/000024/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES) per al finançament del foment dels 
estudis universitaris i altra formació superior pròpia. (Exp. 2017/880). 

17. JG931/000023/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 3 

Fundació Josep Irla, de Barcelona, per al finançament de la Beca d'estudis 
històrics president Irla. (Exp. 2017/873). 

18. JG931/000020/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament d'Arbúcies per al finançament de Les Enramades_2017. (Exp. 
2017/525). 

19. JG931/000019/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Iniciació de l'expedient de revocació de les 
subvencions per a activitats culturals 2016 concedides a diverses entitats. (Exp. 
2017/864). 

20. JG931/000015/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'ICCO-Institut Municipal de Cultura d'Olot per al finançament del Festival MOT-
Olot 2017. (Exp. 2017/582). 

21. JG931/000022/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa al 
Fons d'Art Olot, SL per al finançament del projecte "Art a l'aula". (Exp. 
2017/704). 

22. JG931/000017/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Mithistòrima Produccions, SL, de Girona, per al finançament de la programació 
estable i produccions d'arts escèniques de la Sala La Planeta de Girona_2017. 
(Exp. 2017/742). 

23. JG931/000016/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Multi-Art Produccions, SL, de Salt, per al finançament del Black Music 
Festival_2017. (Exp.2017/563). 

24. JG931/000021/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Ripoll per al finançament del Festival Ripollesdansa. (Exp. 
2017/775). 

25. JG931/000004/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Concessió de subvenció al Consorci del Ripollès per al projecte 
Eliminació d'espècies de flora invasora preocupants per a la salut humana i 
retirada d'elements per a reduir el risc d'inundacions, dins del programa de "La 
Caixa". (EXP 2017/286). 

26. JG931/000008/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Concessió de subvenció al Consorci de l'Alta Garrotxa per al 
projecte Eliminació d'espècies nocives per a la salut a l'Alta Garrotxa, dins del 
programa de "La Caixa". (Exp. 2017/287). 

27. JG931/000005/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació del conveni marc de cooperació científica entre la 
Universitat de Girona i la Diputació de Girona. (Exp. 2017/976). 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 

 
28. JG931/000001/2017-PDDSTI; Prop. Dip. Del. Sistemes i Tecnologies de la Inf. ; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de la convocatòria 
subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 
habitants per finançar projectes i per facilitar-los l'accés a les noves tecnologies 
per l'any 2017. (Exp. 2017/667). 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 4 

29. JG931/000001/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de la convocatòria 
subvencions als ajuntaments de més de 30.000 habitants de les comarques 
gironines per finançar projectes i per facilitar-los l'accés a les noves tecnologies 
per l'any 2017. (Exp. 2017/663). 

30. JG931/000003/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de la convocatòria 
subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 
habitants per finançar projectes i per facilitar-los l'accés a les noves tecnologies 
per l'any 2017. (Exp. 2017/667). 

31. JG931/000002/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial (expedient 
número 2016/2253), instat per Yolanda Vila Morales en nom d'Allianz Seguros y 
Reaseguros, S.A. (Exp. 2016/2253). 

32. JG931/000001/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial (expedient 
2016/18) instat pel Sr. J. J. D. M. (Exp. 2016/18). 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES – 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
33. JG931/000011/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Autoritzar exercici activitat privada compatible al Sr. 
Narcís Castells Calzada. (Exp. 2017/500). 

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

ordinària del dia 7 de febrer de 2017. 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia  7 de febrer 
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. 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSI ONS 

INFORMATIVES 
 
3. JG931/000014/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi  destí subvenció de 
l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2016. (Exp. 2016/4524). 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, d’import 
24.539,50 €, de l’obra “Substitució del clavegueram i reforç del ferm de la calçada del 
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carrer del Ter” per aplicar-la a “obres adequació del paviment del pavelló municipal i 
millores del camí Ral”; vista la documentació presentada i d’acord amb les Bases de 
la convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, 
pel concepte i l’import que es detallen.  
 

AJUNTAMENT EXP CONCEPTE CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ 

Sant Pau de 
Segúries 

2016/4524 Substitució del 
clavegueram i 
reforç del ferm de 
la calçada del 
carrer del Ter 

obres adequació del 
paviment del pavelló 
municipal i millores 
del camí Ral 

24.539,50 € 

 
SEGON. Condicionar el lliurament de la subvenció, que son compatibles amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2017. 
 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016. 
 
4. JG931/000013/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Ampli ació convocatòria de 
subvencions a ajuntaments per a polítiques de parti cipació ciutadana 
2016. (Exp. 4284/2016). 

 
Vistes les bases reguladores de les subvencions als ajuntaments per a polítiques de 
participació ciutadana aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 19 de 
juliol de 2016, publicades al BOPG número 142 de 2016. 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de data 20 de setembre de 
2016 i publicada al BOPG número 187 de 2016, amb un despesa autoritzada d’import 
50.000,00 €. 
Atès que l’esmentada convocatòria no es va resoldre dins el mateix exercici i per tant 
el romanent no es pot incorporar a l’exercici 2017, els 50.000,00 € corresponents a la 
convocatòria de 2016 s’hauran d’imputar al pressupost de 2017, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 404 9240 46200. 
Atès que durant el període de presentació de sol·licituds se’n van rebre més del que 
inicialment s’havia previst i amb la finalitat d’atorgar un major import en les 
subvencions i vist que la convocatòria, preveia en el seu apartat b) la possibilitat 
d’ampliar el crèdit amb una quantia addicional de com a màxim el mateix import quan 
es donés alguna de les circumstàncies de l’art. 58 del RD 887/2006 pel que s’aprova 
el Reglament de la Llei General de Subvencions. 
Per tot això, es proposa ampliar la convocatòria de 2016 en 25.000,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 404 9240 46200 d’ajuts a ajuntaments pel Bon Govern, 
Transparència i Participació de 2017, que s’ha incrementat en 75.000,00 € mitjançant 
un suplement de crèdit que es va aprovar inicialment en el Ple de data 27 de gener de 
2017. 
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Vistos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar la despesa de 50.000,00 €, corresponent a l’import de la 
convocatòria de subvencions als ajuntaments per a polítiques de participació 
ciutadana de 2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 404 9240 46200 de 2017. 
 
SEGON. Declarar la disponibilitat del crèdit per import de 25.000,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 404 9240 46200. 
 
TERCER. Ampliar la convocatòria de subvencions destinades als ajuntaments per a 
polítiques de participació ciutadana per un import total de 25.000,00 € d’acord amb el 
detall següent, i autoritzar la despesa addicional a la corresponent aplicació 
pressupostària de l’exercici 2017: 
 

Aplicació pressupostària Crèdits 
inicials € 

Augment de 
convocatòria € 

Crèdits finals € 

404 9240 46200 50.000 25.000 75.000 
 
QUART. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de dades nacional de 
subvencions amb indicació expressa de la seva publicació al BOP de Girona. 
 
5. JG931/000011/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació del canvi de destí 
de l'obra inclosa al programa específic del PUOSC a nualitat 2016 i 
minoració de l'import total de la subvenció de l'Aj untament d'Ullastret. 
(Exp. 2016/3997). 

 
L'Ajuntament d’Ullastret té inclosa al Programa de Cooperació Municipal de la 
Diputació de Girona dins del PUOSC per al període 2013-2017, l'actuació " Millora de 
la connectivitat i l’accessibilitat municipal”, anualitat 2016, expedient número 
3997/2016 (AC/12888-DG/16), amb un pressupost de 279.664,99 € i una subvenció 
de 70.000,00 €, que representa el  25,03% del pressupost de l'actuació. 
 
Vista la petició de l’Ajuntament d’Ullastret de data 7 de desembre de 2016 i la 
documentació presentada posteriorment on demana canvi de destí de la subvenció 
inclosa en el Programa de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona, per 
l'anualitat 2016, de l'obra “Millora de la connectivitat i l’accessibilitat municipal” per 
destinar-la a les següents actuacions: 
 

Actuació Pressupost 
“Intervencions de millora en el local municipal i millora de 
l’accessibilitat en el seu entorn” 40.196,20 € 

“Intervencions de millora en la llotja d’Ullastret” 33.093,50 € 
 
Vist que les obres objecte del canvi de destí sol·licitat s'ajusten a les actuacions 
subvencionables del Pla Específic de la Diputació, que es compleixen les condicions 
recollides a les corresponents bases i que l'Ajuntament d’Ullastret ha presentat l’acord 
de sol·licitud, la sol·licitud de canvi de destí i les corresponents memòries valorades 
acompanyades de l’informe tècnic que acredita que són suficients per contractar les 
obres. 
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Els edificis on es preveu realitzar les obres de conservació i manteniment estan 
inclosos en el nucli antic d’Ullastret i al ser declarat bé cultural d’interès nacional estan 
sotmesos a un nivell de protecció d’acord amb el Pla General d’Ordenació d’Ullastret 
per la qual cosa caldrà aportar juntament amb la documentació acreditativa de la 
contractació de les actuacions, l’acord favorable de la comissió de patrimoni sobre les 
actuacions incloses en les memòries valorades presentades. 
 
La normativa reguladora del Programa de Cooperació Municipal de la Diputació de 
Girona del PUOSC per al període 2013-2017, estableix a la base 7a apartat a): "Les 
subvencions a càrrec del Programa específic no excedeixen dels percentatges 
següents, calculats sobre el pressupost de les inversions subvencionades: 
 
Tram de població   Percentatge 
Fins a 1.000 habitants  fins al 95% 
De 1.001 a 2.000 habitants   fins al 90% 
De 2.001 a 5.000 habitants   fins al 80% 
De 5.001 a 10.000 habitants   fins al 75% 
De 10.001 a 20.000 habitants  fins al 70% 
Més de 20.000 habitants  fins al 60%" 
 
En el cas de l'Ajuntament d’Ullastret el percentatge de finançament màxim de les 
actuacions, segons el tram de població municipal, és del 95% del pressupost de les 
inversions subvencionades que representa una subvenció màxima de 69.625,22 €. 
 
Per tot l'anterior i atesa la normativa que regeix l'esmentat Programa de Cooperació 
Municipal, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el canvi de destí de l’obra “Millora de la connectivitat i 
l’accessibilitat municipal” que l’Ajuntament d’Ullastret té inclosa en el Programa 
específic de la Diputació amb número d’expedient 3997/2016 (AC/12888-DG/16), i 
modificar l'import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Ullastret, minorant-lo en 
374,78 €, en els següents termes: 
 

Exp. 
Núm. 

Actuació Pressupost Subvenció % 

2017/860 “Intervencions de millora en el local 
municipal i millora de l’accessibilitat 
en el seu entorn” 

40.196,20 € 
 
38.186,39 € 

 
95 

2017/861 “Intervencions de millora en la llotja 
d’Ullastret” 

33.093,50 € 31.438,83 € 95 

 Total 73.289,70 € 69.625,22 €  
 
SEGON. Comunicar el present acord a l'Ajuntament d’Ullastret, als efectes oportuns. 
 
6. JG931/000012/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Habitatge (028): Aprovació conveni col·laboració in stitucional entre la 
Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona en l'àmbit de l'habitatge 
2017. (Exp.2017/427). 

 
Des del 23 de març del 2009 existeix una col·laboració en l’àmbit de l’habitatge entre 
la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona. Al llarg de tots aquests anys la 
Diputació de Barcelona ha prestat assessorament de manera continuada i estable a la 
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Diputació de Girona, i s’han establert més lligams de col·laboració en quant a la 
formació i al desenvolupament de polítiques de suport local per als ajuntaments.  
 
És per això que ambdues diputacions han valorat molt positivament les relacions 
entre els dos serveis d’habitatge i amb el creixement del servei d’Habitatge de la 
Diputació de Girona, s’ha cregut convenient adaptar a les necessitats actuals el 
conveni vigent fins al moment. 
 
Així doncs, el Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona i els Serveis d’Habitatge 
de la Diputació de Barcelona han considerat oportú renovar el conveni vigent signat el 
2009 de col·laboració entre ambdues diputacions i adaptar-lo a les necessitats 
actuals, amb l’objectiu de compartir experiències i coneixement en els processos de 
disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals d’habitatge. 
 
D'acord amb aquests antecedents, de conformitat amb la Instrucció de control intern 
de la Diputació aprovada pel Ple en sessió del dia 20 de maig de 2014, la Junta de 
Govern a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació 
Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure amb la Diputació 
de Barcelona, el qual es transcriu literalment tot seguit: 
 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA RELATIU A LA COL·LABORACIÓ 
INSTITUCIONAL EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE 
INTERVENEN 
D’una part, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel vicepresident tercer, diputat 
d’Habitatge, el senyor Josep Fermí Santamaria i Molero, assistit per a aquest acte pel 
secretari general, el senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
De l’altra part, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, senyor Dionís Guiteras 
Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016, sobre delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al 
BOPB núm. 308, de data 24/12/2008; assistida pel secretari delegat, senyor Francesc 
Bartolí Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona, de data 11 de novembre de 2008, publicat al BOPB núm. 
279, de data 20/11/2008. 
Les dues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal per tal de 
formalitzar el present conveni de col·laboració. 
ANTECEDENTS  I  MOTIVACIÓ 
Que la l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, a través del Servei 
d’Habitatge, té per missió oferir programes i recursos de suport en matèria d’habitatge 
als municipis, comarques i demés ens locals de la demarcació de Girona, mitjançant 
instruments de cooperació tècnica, econòmica i material, en els àmbits de la 
planificació, concreció i execució de les polítiques locals d’habitatge i la formació de 
personal tècnic i càrrecs electes, dotant-los d’eines suficients perquè puguin 
desenvolupar l’habitatge segons les característiques i les necessitats municipals, 
potenciant la coordinació entre les diferents administracions i facilitant l’accés a la 
informació. 
Que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a través de la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats té per missió oferir programes 
i recursos de suport en matèria d’habitatge als municipis i demés ens locals de la 
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seva demarcació de Barcelona, mitjançant instruments de cooperació tècnica, 
econòmica i material, en els àmbits de la planificació i els estudis aplicats, la gestió de 
la informació, el coneixement, la capacitació i el treball en xarxa, l’ampliació del parc 
municipal d’habitatge i de l’oferta d’habitatge assequible i l’atenció prioritària a 
persones en risc d’exclusió residencial. 
Que existeix un conveni de col·laboració entre ambdues Diputacions, de 23 de març 
de 2009, en virtut del qual la Diputació de Barcelona ha vingut prestant 
assessorament continuat i estable a la Diputació de Girona. 
Que ambdues Diputacions, valorant molt positivament els resultats del referit conveni, 
coincideixen en la necessitat de mantenir el marc de col·laboració institucional 
existent, actualitzant-lo a la realitat actual, en el que compartir assumptes d’interès 
comú, cooperar i innovar en l’àmbit de les polítiques locals d’habitatge. 
Que per concretar les obligacions i les actuacions de les parts implicades, s'acorda 
formalitzar aquest conveni de col·laboració. 
Que la minuta de conveni va ser aprovada per decret de la Presidenta de la Diputació 
de Barcelona de data 22 de desembre de 2016. 
Que el text del present conveni va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona en data -- de febrer de 2017. 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
PACTES 
PRIMER.- Objecte del conveni 
L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Diputació de Girona en l’àmbit de l’habitatge, des d'una perspectiva 
pública i local, amb la finalitat de compartir experiències i coneixement en els 
processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals d'habitatge. 
SEGON.- Compromisos de les parts 
Ambdues parts es comprometen a col·laborar i treballar conjuntament en les 
iniciatives que es promoguin des de qualsevol de les dues Diputacions, i 
específicament en les actuacions següents: 
L’organització de cursos, jornades, tallers i activitats de formació i intercanvi 
L’elaboració de materials, guies, protocols i metodologies de suport als municipis 
L’avaluació i revisió dels programes i recursos existents de suport als municipis 
La prospecció i definició de nous programes i recursos de suport als municipis 
L’articulació del discurs municipalista en relació a les polítiques d’habitatge 
Específicament, la Diputació de Barcelona, posa a disposició de la Diputació de 
Girona, els coneixements i experiència consolidada en les següents actuacions: 
Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge 
Observatori Local d’Habitatge 
Servei d’Intermediació en Deutes d’Habitatge 
Intercanviar informació, tot respectant la normativa de protecció de dades personals i 
del que estableix l’article 21.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre.  
TERCER.- Modificacions 
Les parts signants d’aquest conveni, podran fer les addendes necessàries al mateix o 
nous convenis, si s’escau, per tal d’atendre demandes específiques o per fer front a 
les necessitats que sorgeixin. Els nous documents concretaran detalladament les 
accions, els terminis i les contraprestacions econòmiques o materials que s’acordin. 
QUART.- Vigència 
Aquest conveni de col·laboració entrarà en vigor a partir de la data de la seva 
formalització i la seva durada serà de quatre anys, prorrogable 4 anys més, d’acord 



 
 

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

amb el que disposa l’article 49, lletra h), de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, llevat de denúncia a instància de part. 
Qualsevol de les parts podrà denunciar-lo amb una antelació prèvia de dos mesos, 
transcorreguts els quals el conveni quedarà extingit, sens perjudici que continuïn 
vigents les col·laboracions específiques que en aquell moment s'estiguin portant a 
terme i fins a la seva finalització. 
CINQUÈ.- Extinció 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixin el seu 
objecte o per incórrer en alguna de les següents causes de resolució: 
Transcurs del termini de vigència del conveni sense haver acordat la pròrroga 
d’aquest. 
L’acord per unanimitat de totes les parts que subscriuen el present conveni. 
L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per alguna de les parts: 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions i 
compromisos que considera que s’incompleixen. Aquest requeriment serà notificat a 
la comissió de seguiment i a la resta de les parts. 
Si transcorregut el termini assenyalat en el requeriment persistís l’incompliment, la 
part que va efectuar el requeriment notificarà a la resta de les parts la concurrència de 
la causa de resolució del conveni, amb la quantificació, si s’escau, dels danys i 
prejudicis causats. 
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litats del conveni. 
Per qualsevol altra causa prevista a les lleis. 
SISÈ.- Efectes de resolució del conveni 
No obstant això, si quan concorre alguna de les causes de resolució del conveni, 
existeixen actuacions en curs d’execució, les parts, a proposta de la comissió de 
seguiment, podrà acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que 
considerin oportunes, establint un termini improrrogable per a la seva finalització, 
transcorregut el qual haurà de realitzar-se la corresponent liquidació, si s’escau. 
SETÈ.- Comissió de seguiment 
Per assegurar la coordinació de les mesures i el correcte desenvolupament dels 
pactes, l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona i l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la  Diputació de Barcelona constitueixen una Comissió de Seguiment 
integrada, per part de la Diputació de Girona, pel diputat d’Habitatge i pel cap de 
l’Àrea de Cooperació Local i, per part de la Diputació de Barcelona, pel diputat 
delegat de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge i la Gerent de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats. L’esmentada Comissió es reunirà amb una periodicitat anual i 
tindrà una presidència rotatòria. 
Per a dur a terme la col·laboració interadministrativa i el treball conjunt, ambdues 
administracions constitueixen una Comissió Tècnica integrada per personal de 
cadascuna, que es reunirà a instància de qualsevol dels membres. 
VUITÈ.- Imatge i comunicació  
Ambdues parts s’obliguen a introduir en tot el material que s’editi relacionat amb les 
actuacions objecte d’aquest conveni, ja sigui escrit, gràfic, audiovisual o altres, la 
referència a la col·laboració establerta en aquest conveni. 
NOVÈ.- Normativa aplicable 
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu 
acord entre ambdues parts, s’aplicarà el règim jurídic general constituït per les 
disposicions següents:  
La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
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La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya. 
La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública. 
La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern. 
La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 
contractació de les administracions públiques. 
DESÈ.- Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu 
ONZÈ.- Deixar sense efecte el conveni anterior 
Deixar sense efecte el conveni de col·laboració formalitzat entre ambdues Diputacions 
de 23 de març de 2009. 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
Barcelona, Per part de la Diputació de Barcelona, El vicepresident 1r i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat Dionís Guiteras Rubio El secretari delegat 
Francesc Bartoll Huerta. Girona, Per part de la Diputació de Girona El vicepresident 3r 
i diputat d’Habitatge Josep Fermí Santamaria i Molero El secretari general Jordi 
Batllori i Nouvilas”  
 
SEGON. Facultar el vicepresident tercer de la Diputació per a la signatura del conveni 
proposat i de qualsevol altre document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest 
acord. 
 
TERCER. Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
7. JG931/000009/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Habitatge (028): Aprovació convocatòria de subvenci ons als ajuntaments 
per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les 
polítiques d'habitatge, any 2017. (Exp. 2017/666). 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria és el de promoure ajuts destinats als ajuntaments 
inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona per a finançar polítiques 
d’habitatge portades a terme durant l’any 2017. 
 
Les actuacions subvencionables es determinen en les bases específiques 
reguladores de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i 
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge; aprovades pel Ple de la 
Diputació de Girona el dia 24 de gener de 2017 i publicades al BOP núm. 19 de 27 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 
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competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern, d’acord amb el que 
estableixen les Bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents anteriors, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, 
anualitat 2017, el text de la qual es transcriu com segueix: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A ESTUDIS, 
PLANS, PROGRAMES I PROJECTES LOCALS EN L’ÀMBIT DE L ES POLÍTIQUES 
D’HABITATGE 
 
1. Objecte i finalitat 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de 
la Diputació de Girona dins del programa d’ajuts locals en l’àmbit de les polítiques 
d’habitatge de l’any 2017, per finançar estudis, plans, programes i projectes locals, 
d’acord amb les bases aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de data 24 de 
gener de 2017 i publicades al BOP núm. 19, de 27 de gener de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 190.000,00 €. El crèdit pressupostari va 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària i l’import següent: 

Aplicació pressupostària Import en euros 
403/1521/46200 190.000,00 € 

3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es poden presentar a partir del dia 1 de març de 2017 i 
fins al dia 31 de març de 2017 , mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
la Diputació de Girona 
(https://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/politiques_locals_habitatge_2017).  
Les sol·licituds han d’estar signades per l’alcalde, amb signatura electrònica, amb un 
certificat vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. 
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament. 
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a l’Àrea de Cooperació 
Municipal, mitjançant la plataforma EACAT, i s’han d’acompanyar de la documentació 
que recull l’article 8 de les bases reguladores. 
4. 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 
resolució ha de ser 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 en què s’adopti l’acord.  
5. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 31 d’octubre de 
2017. 
La documentació justificativa de les subvencions està regulada en l’article 12 de les 
bases. 
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. En contra, s’hi pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
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de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la notificació 
de la resolució. Alternativament, i de manera potestativa, es pot interposar un recurs 
de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes, a comptar des del dia següent a la notificació.  
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web 
corporatiu, 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 2017 per un import 
màxim de 190.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 403/1521/46200 Ajuts a 
ajuntaments Habitatge del pressupost de l’exercici 2017.  
 
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 la Junta de Govern 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. Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi 
de comportar un canvi en les seves determinacions. 
 
8. JG931/000037/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la  renúncia 
presentada pel Sr. Agustí Belloc Rocasalbas a la su bvenció concedida per 
a l'edició del llibre "Les esglésies de Deulofeu". (Exp. 2016/3901). 

 
En data 20 de setembre de 2016, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 
1.655,00 euros al Sr. Agustí Belloc Rocasalbas, per a l’edició del llibre “Les esglésies 
de Deulofeu” (Exp. 2016/3901). 
 
Havent transcorregut el termini de justificació de la subvenció sense que el Sr. Belloc 
hagués presentat la documentació justificativa, i després d’haver-li enviat, el dia 7 de 
desembre de 2016, un requeriment per tal de sol·licitar-li la justificació corresponent, 
el Sr. Belloc, el dia 9 de febrer de 2017 va presentar la seva renúncia a la subvenció 
esmentada, al·legant no haver disposat del temps suficient per complir amb les 
condicions de la subvenció. 
 
Per això, i d’acord amb l’informe de la cap de Biblioteques, instructora de la 
convocatòria de subvencions per al foment de produccions editorials 2016, 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. Acceptar formalment la renúncia presentada pel Sr. Agustí Belloc 
Rocasalbas, de data 9 de febrer de 2017, a la subvenció de 1.655,00 euros atorgada 
per la Junta de Govern de data 20 de setembre de 2016, per a l’edició del llibre “Les 
esglésies de Deulofeu” (Exp. 2016/3901). 
 
SEGON. Notificar aquest acord al Sr. Agustí Belloc Rocasalbas. 
 
9. JG931/000013/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Orquestra de Girona per a activitats , funcionament i 
promoció de la música. (Exp. 2017/370). 

 
L’Orquestra de Girona ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
les activitats, el funcionament i la promoció de la música i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (Exp. 2017/370). 
 
L’Orquestra de Girona té com a objectiu principal la producció, promoció i impuls de la 
música clàssica, de manera activa i de qualitat.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben les accions de promoció i difusió de la música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Orquestra de Girona, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist 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. Concedir la subvenció a l’Orquestra de Girona, per al finançament de les 
activitats, el funcionament i la promoció de la música, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

2017/370 Orquestra de 
Girona 

G17469859 Activitats, funcionament i 
promoció de la música de 
l’Orquestra de Girona 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

56.000,00 € 56.000,00 € 40.000,00 € 71,5 % 56.000,00 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUARANTA MIL EUROS 
(40.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48016 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Orquestra de Girona, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Orquestra de Girona, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 40.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 71,5 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. Es podran fer pagaments fraccionats mitjançant la presentació de 
comptes justificatius parcials corresponents a la despesa efectuada en un període 
determinat. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Orquestra de Girona, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 56.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
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a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
dels concerts realitzats per l’Orquestra de Girona. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Orquestra de Girona presenti la documentació justificativa es procedirà 
a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest 
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de 
que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Orquestra de Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 17 

general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
ONZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
DOTZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui una subvenció 
superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte justificatiu, estan 
obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
TRETZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
CATORZÈ. Notificar aquest acord a l’Orquestra de Girona. 
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10. JG931/000018/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 
Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Ajuntament de Banyoles per a la Fact oria d'Arts 
Escèniques_Centre de formació, producció i exhibici ó. (Exp. 2017/570). 

 
L’Ajuntament de Banyoles ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
de la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles – centre de formació, producció i 
exhibició i s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/570). 
 
La Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles respon a la necessitat d’un espai de 
producció, exhibició i formació en arts escèniques a Banyoles. Amb la voluntat 
d’incentivar la producció artística, s’ofereix com un equipament aglutinador 
d’intercanvis culturals i de suport als artistes escènics i/o companyies, per tal de poder 
desenvolupar les seves investigacions, creacions i produccions d’espectacles a través 
de residències. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb equipaments culturals estratègics, per a 
garantir l’oferta cultural en el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Banyoles, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar; per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Banyoles, per al finançament de la 
Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles – centre de formació, producció i exhibició, 
que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

2017/570 Ajuntament de 
Banyoles 

P1701600G Factoria d’Arts Escèniques de 
Banyoles 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

40.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 25 % 40.000,00 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS (10.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46223 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter 
singular i està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en 
el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de Banyoles, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Banyoles, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 10.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 25 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament de Banyoles ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 40.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
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a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats de la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Ajuntament de Banyoles presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament de Banyoles, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
ONZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
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conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Banyoles. 
 
11. JG931/000010/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovar convocatòria pe r a la 
concessió de subvencions per a la creació de públic s per a la Cultura, en 
l'anualitat 2017. (Exp. 2017/594). 

 
Vistes les Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
creació de públics per a la Cultura (2017/593), aprovades pel Ple en data de 24 de 
gener de 2017. (Exp. 2017/594). 
 
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 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. 
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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 per a la concessió de subvencions per a la creació 
de públics per a la Cultura, en l’anualitat 2017, el text de la qual es transcriu com 
segueix: 
 
"CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ DE PÚ BLICS PER A 
LA CULTURA, ANUALITAT 2017 
 
a) Objecte de la convocatòria: 
Subvencions per a la creació de públics per a la Cultura en l’anualitat 2017, segons 
les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
creació de públics per a la Cultura (2016/7824), aprovades pel Ple en data de 24 de 
gener de 2017,publicades al BOP de Girona número 22, de 30 de gener de 2017. 
b) Crèdits pressupostaris: 
L’import destinat a aquesta convocatòria és inicialment de 200.00,00 €, que aniran a 
càrrec de les següents aplicacions pressupostàries:  

CONSIGNACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

CONCEPTE IMPORT MÀXIM 
PREVIST (€) 

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

500/3340/47902 Ajuts a Indústries Culturals 10.000,00 € 

500/3340/48000 Ajuts de Cooperació Cultural entitats 
culturals 

120.000,00 € 

 IMPORT TOTAL: 200.000,00 € 

Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addicional, derivada de 
l’augment dels crèdits pressupostaris previstos inicialment per les aplicacions 
detallades en el quadre anterior mitjançant una modificació de crèdit.  
En el cas d’incorporar la quantia addicional, la resolució de la concessió de 
subvencions d’aquesta, en cap cas pot alterar la resolució inicial de la present 
convocatòria. 
L'efectivitat de la quantia addicional quedarà condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit i a la tramitació del conseqüent expedient de modificació de 
crèdit. 
La quantia addicional es concedirà automàticament entre els sol·licitants de la 
resolució inicial que no s’haguessin pogut atendre per manca pressupostària i, en tot 
cas, seguint l’ordre i la proporció d’aportació en funció de la puntuació obtinguda per 
la Comissió qualificadora. 
Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’exposició pública de les 
bases específiques reguladores, queda condicionada a la seva aprovació definitiva. 
En cas necessari, en l’acord de la resolució es podran redimensionar aquestes 
dotacions en funció de les sol·licituds rebudes, amb la modificació pressupostària 
prèvia, si escau. 
En cas de no esgotar les dotacions previstes, aquestes retornaran a les 
consignacions pressupostàries inicialment previstes en els pressupostos generals de 
la Diputació de Girona.  
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c) Presentació de sol·licituds i termini: 
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 31 de març de 2017.  
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat, que és a 
l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a través de les modalitats 
següents: 
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: Amb signatura electrònica, amb certificat validat en la 
plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. 
- Ajuntaments: EACAT 
- Entitats, empreses i altres : E-TRAM 
PRESENTACIÓ CONVENCIONAL (només per a persones físiques) : Cal presentar 
la sol·licitud al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 4 - 
17004 Girona). També es pot presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 
16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31 
d'octubre de 2017  mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria 
justificativa d’acord amb els models normalitzats que estaran a l’abast al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat, a l’apartat de documentació).  
d) Termini de resolució i notificació: 
La Junta de Govern haurà d'emetre la resolució d’atorgament de les subvencions en 
el termini màxim de tres mesos a comptar de la finalització del període de presentació 
de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per silenci 
administratiu.  
La resolució haurà de ser notificada de manera individualitzada a tots els sol·licitants 
admesos en el termini de deu dies a comptar des de la data en què s’hagi resolt.  
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: 
La convocatòria es publicarà al tauler de la Diputació, al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, i al web corporatiu. Igualment, en el cas que s'aprovi una quantia 
addicional, l'òrgan concedent haurà de publicar la declaració de crèdits disponibles i la 
distribució definitiva en els mateixos mitjans que la convocatòria inicial.”  
 
SEGON. Autoritzar la despesa d’aquesta convocatòria per un import màxim inicial de 
DOS-CENTS MIL EUROS (200.000,00 €) distribuït de la manera següent: 
 

CONSIGNACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

CONCEPTE IMPORT MÀXIM 
PREVIST (€) 

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

500/3340/47902 Ajuts a Indústries Culturals 10.000,00 € 

500/3340/48000 Ajuts de Cooperació Cultural entitats 
culturals 

120.000,00 € 
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 IMPORT TOTAL: 200.000,00 € 

 
TERCER. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler 
d’Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web 
corporativa. 
 
QUART. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi 
puguin interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui 
els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
12. JG931/000014/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Ajuntament de Palamós per al finança ment del Festival 
Rumba. (Exp. 2017/412). 

 
L’Ajuntament de Palamós ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Festival Rumba de Palamós i s’ha instruït l'expedient corresponent (Exp. 
2017/412). 
 
El projecte de Rumb(A) Palamós neix amb la idea de crear un producte cultural en 
base a les següents premisses: ús de la música en viu, grups de qualitat, gratuïtat, 
espais a l’aire lliure, activitats per la gent del poble i per a tot tipus de públics i 
capacitat d’aglutinar la ciutadania en les seves activitats socials, d’oci i culturals. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Palamós, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat  president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Palamós, per al finançament del 
Festival Rumba de Palamós, que es detalla a continuació:  
 

Número Nom del NIF del Objecte de 
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d'expedient 
electrònic 

beneficiari beneficiari la subvenció 

2017/412 Ajuntament de 
Palamós 

P1712500F Festival Rumba de Palamós 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

29.110,00 € 29.110,00 € 5.000,00 € 17,18 % 29.110,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS (5.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46226 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter 
singular i està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en 
el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de Palamós, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Palamós, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció 
per l’import de 5.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 17,18 
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%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament de Palamós ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 29.110,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival Rumba de Palamós. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 16 d’octubre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Ajuntament de Palamós presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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L’Ajuntament de Palamós, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
ONZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Palamós. 
 
13. JG931/000027/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Pagament activitats div erses escoles 
dins del primer trimestre curs escolar 2016/2017, p rograma Indika. (Exp. 
2016/5252). 
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Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el 
marc del programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona 
(BOP núm. 11, de 19 de gener de 2016). 
 
Vista la Convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la Diputació de 
Girona (curs 2016-2017) (BOP núm. 32, de 17 de febrer de 2016). 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, segons allò establert a l'article 8 de les bases i al punt 6 de la 
convocatòria. 
 
L’art. 14 estableix que trimestralment, el centre patrimonial enviarà a la Diputació de 
Girona el compte justificatiu amb la relació de factures de les activitats dutes a terme 
al llarg del trimestre. S’hi adjuntaran les factures (originals o còpies compulsades) i les 
enquestes emplenades pels responsables del grup escolar (una enquesta per grup). 
 
Vistos els justificants que han presentat les entitats que formen part del programa 
Indika, pel curs 2016-2017. 
 
Vist 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. Disposar les despeses corresponents al primer trimestre del curs escolar 
2016-2017 i que es relacionen tot seguit, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3260/46200 del pressupost de la Diputació de Girona de 2017:  
 

Beneficiari NIF Import 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany P6700010I 463,50 € 
Consorci de les Gavarres P6700016F 132,30 € 
TOTAL  595,80 € 

 
SEGON. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al 
compliment de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del 
present acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s'hagin pogut advertir. 
 
14. JG931/000026/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció n ominativa a 
la Universitat de Girona per al finançament de les activitats de la Càtedra 
de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada. (Exp. 2017 /906). 
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La Universitat de Girona ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
les activitats de la Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada i s’ha instruït 
l'expedient corresponent. (Exp. 2017/906). 
 
Un dels objectius de la Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada de la UdG, és 
perpetuar la memòria i estudiar l’obra dels escriptors que li donen nom, a través de 
jornades de treball, seminaris, cursos i publicacions, destinats a contribuir a la 
divulgació d’una obra feta a l’ombra dels clàssics. Per a tot això s’ha consolidat com 
una institució de referència en la divulgació del patrimoni literari de les comarques 
gironines a través de les rutes literàries, de les xarxes socials i de l’organització 
d’exposicions. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per al patrimoni literari a les comarques 
gironines. L’objectiu d’aquesta línia de suport és augmentar la sensibilitat entorn 
aquest tipus de patrimoni i fomentar el coneixement dels autors de els comarques de 
Girona o que han deixat obra relacionada amb el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la UdG, Càtedra M. Àngels Anglada, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Universitat de Girona, per al finançament de les 
activitats de la Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

2017/906 Universitat de 
Girona 

Q6750002E Activitats Càtedra Patrimoni 
Literari M. Àngels Anglada 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

26.5000,00 € 26.500,00 € 11.400,00 € 43,01 % 26.500,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de ONZE MIL QUATRE-CENTS 
EUROS, (11.400,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48003 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
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TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que la Fundació Josep Irla, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. La Universitat de Girona té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 11.400,00 € que representa un percentatge de finançament del 43,01 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. La Universitat de Girona, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 26.500,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
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c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats de la Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt la Universitat de Girona, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Universitat de Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
ONZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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DOTZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui una subvenció 
superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte justificatiu, estan 
obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
TRETZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
CATORZÈ. Notificar aquest acord a la Universitat de Girona, Càtedra de Patrimoni 
Literari M. Àngels Anglada. 
 
15. JG931/000025/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Ajuntament d'Olot per al finançament  del Festival Sismògraf. 
(Exp. 2017/894). 

 
L’Ajuntament d’Olot ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
Festival Sismògraf i s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/894). 
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El Festival Sismògraf (festival que detecta el moviment), treballa per mostrar el que 
està passant al voltant del moviment, acompanyant als creadors més emergents i 
també recolzant als consolidats, al mateix temps que convida projectes internacionals 
perquè ens mostrin el pols de la dansa d’arreu. Sismògraf, pretén esdevenir un 
context, us espai on crear cultura de procés per a la dansa, un espai-temps compartit, 
de convivència entre els creadors, gestors i públics que permeti una transformació de 
la realitat i una veritable generació d’experiència al voltant de la dansa. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per arts escèniques. Un dels objectius 
d’aquesta línia és la promoció de la dansa i fomentar la implicació dels municipis en 
els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat President de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament d’Olot, per al finançament del Festival 
Sismògraf, que es detalla a continuació: 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

2017/894 Ajuntament 
d’Olot 

P1712100E Festival Sismògraf 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

278.000,00 € 150.000,00 € 30.000,00 € 20 % 150.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA MIL EUROS 
(30.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46207 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter 
singular i està destinada exclusivament a l’execució de les següents despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud: caixets i produccions, i no podrà ser 
utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
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QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament d’Olot, accepta 
la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament d’Olot, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció 
per l’import de 30.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 20 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament d’Olot ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 150.000,00 € corresponents a l’import de les despeses de 
caixets i produccions, que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu 
normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat 
de documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival Sismògraf. 
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de setembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Ajuntament d’Olot presenti la documentació justificativa es procedirà a 
la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest 
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de 
que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament d’Olot, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
ONZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
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 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Olot. 
 
16. JG931/000024/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot  (FES) per al 
finançament del foment dels estudis universitaris i  altra formació superior 
pròpia. (Exp. 2017/880). 

 
La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, (FES), ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament del foment dels estudis universitaris altres formacions superiors i 
s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/880). 
 
La FES d’Olot, té com a objectiu principal el foment dels estudis universitaris i altres 
formacions d’estudis superiors i especialitzades en temàtiques d’interès per Olot i el 
seu entorn.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb universitats i estudis superiors. L’objectiu és 
fomentar l’accés al coneixement i a la formació professional a les comarques de 
Girona. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la FES d’Olot, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
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qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, (FES), per 
al finançament del foment dels estudis universitaris i altres formacions superiors, que 
es detalla a continuació: 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

2017/880 Fundació Estudis 
Superiors 
d’Olot_(FES) 

G17610973 Foment estudis universitaris i 
altres formacions superiors. 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

70.000,00 € 70.000,00 € 50.000,00 71,42 % 70.000,00 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA MIL EUROS 
(50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48001 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que la FES d’Olot, accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. La FES d’Olot, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
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c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 50.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 71,42 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. Es podran fer pagaments fraccionats mitjançant la presentació de 
comptes justificatius parcials corresponents a la despesa efectuada en un període 
determinat. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. La FES d’Olot, ha de justificar la subvenció concedida, 
per l’import de 70.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en 
el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha de contenir 
la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del foment dels estudis universitaris i altres formacions superiors. 
e) Declaració responsable  sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt la FES d’Olot, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, 
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
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indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de 
que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La FES d’Olot, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
ONZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
DOTZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents: 
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
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 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui una subvenció 
superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte justificatiu, estan 
obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
TRETZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
CATORZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, (FES). 
 
17. JG931/000023/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a la Fundació Josep Irla, de Barcelona, per al finançament de la 
Beca d'estudis històrics president Irla. (Exp. 2017 /873). 

 
La Fundació Josep Irla, de Barcelona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de la beca d’estudis històrics President Irla i s’ha instruït l'expedient 
corresponent. (Exp. 2017/873). 
 
Un dels objectius de la Fundació Josep Irla és difondre el pensament i l’obra política, 
econòmica, social i cultural d’aquelles persones que, com la generació de Josep Irla, 
l’han basat en la defensa de la llibertat, la democràcia, la justícia i la sobirania 
nacional.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per premis i beques culturals. L’objectiu és 
donar suport a premis i beques culturals que tenen com a objecte el foment de l’estudi 
de la història de les comarques de Girona, la difusió de la memòria històrica i la 
promoció de la creació artística i literària. 
  
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Josep Irla, de Barcelona, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
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887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Josep Irla, de Barcelona, per al 
finançament de la beca d’estudis històrics President Irla, que es detalla a continuació: 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

2017/873 Fundació Josep 
Irla_Barcelona 

G61304663 Beca d’Estudis Històrics 
President Irla. 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

12.000,00 € 12.000,00 € 6.000,00 € 50% 12.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SIS MIL EUROS, (6.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48007 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que la Fundació Josep Irla, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Josep Irla, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
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d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 6.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 50 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. La Fundació Josep Irla, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 12.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del projecte de la beca d’estudis històrics President Irla. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt la Fundació Josep Irla, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
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de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Josep Irla, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
ONZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
DOTZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui una subvenció 
superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte justificatiu, estan 
obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
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direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
TRETZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
CATORZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Josep Irla, de Barcelona. 
 
18. JG931/000020/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Ajuntament d'Arbúcies per al finança ment de Les 
Enramades_2017. (Exp. 2017/525). 

 
L’Ajuntament d’Arbúcies ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
la Festa de les Enramades i s’ha instruït l'expedient corresponent (Exp.2017/525). 
 
La Festa de les Enramades d’Arbúcies és la més participativa i intercultural del 
municipi amb la col·laboració de moltes entitats i persones de totes les generacions. 
Declarada d’interès nacional per la Generalitat de Catalunya l’any 1999, actualment 
es continua engalanant els carrers amb garlandes cobrint els carrers d’un costat a 
l’altre. Avui la festa de les Enramades és una festa transversal des de la vessant 
cultural a la turística passant per aspectes medi ambientals, la implicació dels nous 
col·lectius de població residents a Arbúcies, la comunicació i la participació. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per a la cultura popular i tradicional. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades 
amb la cultura popular i tradicional catalana. Garantir la difusió i coneixement dels 
elements i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni festiu de Catalunya. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament d’Arbúcies, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de Subvencions; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural 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 
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Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat 
ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament d’Arbúcies, per al finançament de la 
Festa de les Enramades, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

2017/525 Ajuntament 
d’Arbúcies 

P. 1700900B Festa de les Enramades 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

56.700,00 € 56.700,00 € 3.000,00 € 5,29 % 56.700,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL EUROS (3.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46218 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter 
singular i està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en 
el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament d’Arbúcies, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament d’Arbúcies, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
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e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció 
per l’import de 3.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 5,29 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament d’Arbúcies ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 56.700,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
la Festa de les Enramades. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 16 d’octubre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Ajuntament d’Arbúcies presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament d’Arbúcies, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
ONZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
L’ incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
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TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Arbúcies. 
 
19. JG931/000019/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Iniciació de l'expedien t de revocació 
de les subvencions per a activitats culturals 2016 concedides a diverses 
entitats. (Exp. 2017/864). 

 
La Junta de Govern de la Diputació de 19 de juliol de 2016 va resoldre la convocatòria 
de subvencions per al foment de projectes i activitats culturals d’interès públic local en 
l’anualitat de 2016. 
 
El punt quart de l’esmentat acord especificava que els beneficiaris havien de justificar 
l’import de la subvenció dins el termini que finalitzava el 31 d’octubre de 2016. 
 
En relació amb les justificacions, els beneficiaris no van presentar el compte 
justificatiu dins el termini establert per a la justificació, se’ls va enviar el requeriment 
de justificació i no l’han respost. 
 
Vist allò que es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, en relació amb l’obligació de justificació i comprovació de l’adequada 
justificació de la mateixa i que es desenvolupa al Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i el que 
s’estableix als articles 29 i 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Declarar l’incompliment per part dels beneficiaris de la subvenció del què 
s’estipula al punt quart de l’acord de resolució en què es regulen les condicions de 
justificació.  
 
SEGON. Iniciar l’expedient de revocació de les subvencions concedides, de 
conformitat amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, als 
beneficiaris que tot seguit es detallen: 
 

Expedient NIF Beneficiari Concepte Import 
subvenció 

Data 
justificació 

Data 
requeriment 
justificació 

Data rebuda 
requeriment 

2016/385 R1700002G Bisbat de 
Girona _ 
Parròquia 
de 
Fontcoberta 

Comme-
moració 
del 40è 
aniversari 
del Pes-
sebre 
Vivent de 
Fontcober
ta 

500,00 € 31/10/16 18/11/2016 29/11/2016 

2016/672 G17450974 Associació 
Amics de 
Sant Ferriol 

Cantada 
d’havaner
es a Sant 
Ferriol 

500,00 € 31/10/16 25/11/2016 29/11/2016 
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2016/673 P1714700
J 

Ajuntament 
de Portbou 

Actes 
commem
oratius de 
la mort de 
Walter 
Benjamin 

900,00 € 31/10/16 29/11/2016 30/11/2016 

 
TERCER. Tràmit d’audiència. Requerir als beneficiaris perquè presentin les 
al·legacions que considerin oportunes, en el termini de quinze dies comptats des de la 
data de la notificació del present acord. 
 
QUART. Notificar el present acord a les entitats relacionades en el punt segon. 
 
20. JG931/000015/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'ICCO-Institut Municipal de Cultura d 'Olot per al finançament 
del Festival MOT-Olot 2017. (Exp. 2017/582). 

 
L’Institut Municipal de Cultura d’Olot, (ICCO), ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament del Festival MOT-Olot 2017 i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(Exp. 2017/582). 
 
El Festival de literatura Girona-Olot, MOT, arriba aquest any a la 4a edició. S’inspira 
en el lema “Escriure el passat” i vol explorar els usos del passat en la literatura 
contemporània a través de múltiples punts de vista i de diversos gèneres literaris. 
S’estructura, fonamentalment, a partir de diàlegs distesos entre autors de qualitat 
contrastada i intel·lectuals, sempre al voltant d’un eix temàtica. La proximitat entre els 
autors i els lectors, la qualitat de les propostes i la selecció d’un tema diferent cada 
any són tres de les característiques del festival. L’objectiu fonamental del MOT és 
fonamentar la lectura i la divulgació literària apropant escriptors de primera línia a un 
públic que cada cop transcendeix més les comarques gironines. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per al patrimoni literari, l’objectiu de la qual és 
augmentar la sensibilitat entorn el patrimoni literari i fomentar el coneixement dels 
autors de les comarques de Girona o que han deixat obra relacionada amb el territori. 
  
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’ICCO d’Olot, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural 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. Concedir la subvenció a l’ICCO d’Olot, per al finançament del Festival MOT-
Olot 2017, que es detalla a continuació: 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la subvenció 

2017/582 Institut 
Municipal de 
Cultura d’Olot 
(ICCO) 

P1700038A Festival MOT_Olot 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

35.000,00 € 35.000,00 € 15.000,00 € 42,85 % 35.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUINZE MIL EUROS 
(15.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46215 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter 
singular i està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en 
el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’ICCO d’Olot, accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’ICCO d’Olot, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
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g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 15.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 42,85 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’ICCO d’Olot ha de justificar la subvenció concedida, 
per l’import de 35.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en 
el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha de contenir 
la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival MOT_Olot 2017. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 14 de juliol de 2017 . 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’ICCO d’Olot, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, 
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de 
que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
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consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’ICCO d’Olot i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
ONZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a d’Institut Municipal de Cultura d’Olot, (ICCO). 
 
21. JG931/000022/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa al Fons d'Art Olot, SL per al finançamen t del projecte "Art a 
l'aula". (Exp. 2017/704). 
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Fons d’Art d’Olot, SL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
projecte Art a l’Aula i s’ha instruït l'expedient corresponent (Exp. 2017/704). 
 
El projecte Art a l’Aula, és una manera d’apropar l’art a les escoles, tant pels objectius 
que pretén com pel seu format, mitjançant tres aspectes fonamentals de tot 
aprenentatge:observar, aprendre i crear. A través d’una forma original que compti 
amb la complicitat dels mestres i dels centres es vol acostar les arts plàstiques i 
propiciar la creativitat de l’alumnat. El projecte es presenta com una eina de 
desenvolupament individual i col·lectiu, de manera que té dins dels objectius 
principals la cohesió social. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques pel projecte Art a l’Aula. L’objectiu de la 
subvenció és augmentar el nombre d’escoles que participen del projecte i intentar 
ampliar-lo a més comarques, de manera que la pràctica artística a les aules, per part 
de reconeguts artistes catalans, pugui arribar a més centres. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Fons d’Art d’Olot, SA, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Fons d’Art d’Olot, SL, per al finançament del 
projecte “art a l’aula”, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

2017/704 Fons d’Art 
d’Olot, SL 

B17356155 Projecte “art a l’aula” 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

53.000,00 € 53.000,00 € 15.000,00 € 28,30 % 53.000,00 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUINZE MIL EUROS, 
(15.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47912 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que Fons d’Art d’Olot, SL, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. Fons d’Art d’Olot, SL, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 15.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 28,30 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. Fons d’Art d’Olot, SL, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 53.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 55 

b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del projecte “art a l’aula”. 
e) Declaració responsable  sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 16 d’octubre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt Fons d’Art d’Olot, SL, presenti la documentació justificativa es procedirà 
a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest 
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de 
que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Fons d’Art d’Olot, SL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
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ONZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
DOTZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui una subvenció 
superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte justificatiu, estan 
obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
TRETZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
CATORZÈ. Notificar aquest acord a Fons d’Art d’Olot, SL. 
 
22. JG931/000017/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a Mithistòrima Produccions, SL, de Giron a, per al finançament 
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de la programació estable i produccions d'arts escè niques de la Sala La 
Planeta de Girona-2017. (Exp. 2017/742). 

 
Mithistòrima Produccions, SL, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per 
al finançament de les activitats de programació estable i produccions d’arts 
escèniques de la Sala La Planeta i s’ha instruït l'expedient corresponent (Exp. 
2017/742). 
 
Mithistòrima Produccions, SL, té com a objectiu principal la programació estable i la 
producció d’arts escèniques de la Sala La Planeta de Girona, de manera activa i de 
qualitat. La programació de La Planeta està dedicada amb prioritat al teatre 
professional, per bé que també inclou sessions de teatre amateur (el Festival 
Internacional de Teatre Amateur FITAG) i la Proposta de Teatre Independent, durant 
les fires de Girona, música, teatre infantil i poesia, com la Proposta de Poesia 
vinculada al premi Just Manel Casero. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb equipaments culturals estratègics, l’objectiu 
de la qual és poder garantir el manteniment de l’oferta cultural del territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Mithistòrima Produccions, SL, de Girona, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Mithistòrima Produccions, SL, per al finançament 
de les activitats de programació estable i producció d’arts escèniques de la Sala La 
Planeta de Girona, que es detalla a continuació: 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

2017/742 Mithistòrima 
Produccions, SL, 
de Girona 

B17777863 Programació estable i producció 
arts escèniques_La Planeta 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

200.000,00 € 200.000,00 € 28.500,00 € 14,25 % 200.000,00 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-VUIT MIL CINC-
CENTS EUROS (28.500,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3340/47901 del pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que Mithistòrima Produccions, 
SL, accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per 
a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar 
des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. Mithistòrima Produccions, SL, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control; 
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme; 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 28.500,00 € que representa un percentatge de finançament del 14,25 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. Mithistòrima Produccions, SL, ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 200.000,00 € corresponents a l’import de les 
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat 
que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de 
documentació) que ha de contenir la informació següent: 
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a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats de la Sala la Planeta de Girona. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt Mithistòrima Produccions, SL, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Mithistòrima Produccions, SL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o 
la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
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general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
ONZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
DOTZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui una subvenció 
superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte justificatiu, estan 
obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
TRETZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
CATORZÈ. Notificar aquest acord a Mithistòrima Produccions, SL, de Girona. 
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23. JG931/000016/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 
Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a Multi-Art Produccions, SL, de Salt, pe r al finançament del 
Black Music Festival_2017. (Exp. 2017/563). 

 
Multi-Art Produccions, SL, de Salt ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del Black Music Festival i s’ha instruït l'expedient corresponent (Exp. 
2017/563). 
 
El Black Music Festival és un festival particular i pioner, ja que va ser el primer en 
agrupar les músiques afro-americanes en un cicle temàtic i que engany complirà la 
16ena edició. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Multi-Art Produccions, SL, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural 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, Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Multi-Art Produccions, SL, de Salt, per al 
finançament del Black Music Festival, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

2017/563 Multi-Art 
Produccions, 
SL_Salt 

B17704024 Black Music Festival 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

192.000,00 € 192.000,00 € 38.000,00 € 19,79 % 192.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-VUIT MIL EUROS, 
(38.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47900 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
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La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari 
l’acceptació expressa de la subvenció. 
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. Multi-Art Produccions, SL, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Pagament de la subvenció. De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació 
d’aquest acord, de conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de 
VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS EUROS (26.600,00 €), en concepte de bestreta, que 
correspon al 70% de l’import de la subvenció, com a finançament necessari per poder 
dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. El pagament es farà sense 
necessitat de constitució de fiança o garantia. 
 
Quan Multi-Art Produccions, SL, de Salt, hagi presentat al Registre General de la 
Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt vuitè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat d’ONZE MIL 
QUATRE-CENTS EUROS, (11.400,00 €), corresponents al 30% restant. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. Multi-Art Produccions, SL, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 192.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
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al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Black Music Festival.  
e) Declaració responsable  sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 16 d’octubre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt Multi-Art Produccions, SL, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Multi-Art Produccions, SL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
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compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
ONZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
DOTZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui una subvenció 
superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte justificatiu, estan 
obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
TRETZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
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CATORZÈ. Notificar aquest acord a Multi-Art Produccions, SL, de Salt. 
 
24. JG931/000021/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Ajuntament de Ripoll per al finançam ent del Festival 
Ripollesdansa. (Exp. 2017/775). 

 
L’Ajuntament de Ripoll ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
Festival Ripollesdansa i s’ha instruït l'expedient corresponent (Exp. 2017/775). 
 
Ripollesdansa neix l’any 2012. És un festival que acull propostes de formació i 
exhibició, obrint pas a un nou repte, educar a nous públics a veure dansa i a participar 
en les propostes de formació junt amb professionals de la dansa. El festival aporta 
una nova manera de mirar i mimar la dansa i el poble. Es tracta d’un festival inclusiu 
on companyies amateurs, persones amb altres capacitats, col·lectius en risc, ballarins 
professionals conviuen durant una setmana i teixeixen una xarxa on la dansa n’és la 
base. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per arts escèniques. Un dels objectius 
d’aquesta línia és la promoció de la dansa i fomentar la implicació dels municipis en 
els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Ripoll, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de Subvencions; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Ripoll, per al finançament del 
Festival Ripollesdansa, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

2017/775 Ajuntament de 
Ripoll 

P1715600A Festival Ripollesdansa 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

15.570,00 € 15.570,00 € 2.500,00 € 16,05 % 15.570,00 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOS MIL CINC-CENTS 
EUROS (2.500,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46227 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter 
singular i està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en 
el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de Ripoll, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Ripoll, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció 
per l’import de 2.500,00 €, que representa un percentatge de finançament del 16,05 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament de Ripoll ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 15.570,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival Ripollesdansa. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 16 d’octubre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Ajuntament de Ripoll presenti la documentació justificativa es procedirà 
a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest 
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de 
que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament de Ripoll, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
ONZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
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conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
L’ incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll. 
 
25. JG931/000004/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Concessió de subvenció al Conso rci del Ripollès per 
al projecte Eliminació d'espècies de flora invasora  preocupants per a la 
salut humana i retirada d'elements per a reduir el risc d'inundacions, dins 
del programa de "La Caixa". (Exp. 2017/286). 

 
La Diputació de Girona i la Fundació “la Caixa” varen signar el passat 13 de setembre 
de 2016, un conveni de col·laboració, mitjançant el qual aquesta entitat aporta 
finançament a fons perdut, a través de la seva obra social, per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació del medi natural i la biodiversitat a les comarques 
gironines. Aquest conveni té la finalitat de garantir l'estabilitat i maduresa del nostre 
medi natural per tal d’afavorir l’impacte d’aquest en la salut de les persones, 
mitjançant la conservació dels nostres hàbitats naturals i la reducció de la seva 
fragilitat davant de possibles pertorbacions degudes al canvi climàtic o a altres 
problemes del planeta. 
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El Consorci del Ripollès va sol·licitar en data 28 de desembre de 2016 una subvenció, 
dins del programa d'ajuts per al desenvolupament d’actuacions de conservació del 
medi natural i la biodiversitat a les comarques gironines, fruit del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació ”la Caixa” en matèria d’espais 
naturals protegits (a partir d'ara, el Conveni). 
 
El programa preveu una dotació pressupostària per finançar els projectes de 
conservació del medi natural que presentin tots els consorcis gestors d'espais 
naturals de comarques gironines, tot i que no existeix una convocatòria de 
subvencions en concurrència pública, donat que no es planteja la concurrència 
competitiva, sinó que s'atenen totes les sol·licituds, amb un pressupost que s'adeqüi a 
la dotació pressupostària destinada i que contribueixin a assolir els objectius del 
Conveni. 
 
D’acord amb els antecedents i l’informe tècnic, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir al Consorci del Ripollès, NIF P1700059G, una subvenció de 
39.940,00€, per al projecte “Eliminació d’espècies de flora invasora preocupants per a 
la salut humana i retirada d’elements per a reduir el risc d’inundacions”, dins del 
programa d'ajuts per a la preservació i difusió dels valors naturals de la demarcació 
de Girona, amb un pressupost de 39.940,00€ euros, corresponent al 100% de la base 
imposable dels treballs.  
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 39.940,00€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1701/46701 de l'any 2017. 
 
TERCER. Certificat d’acceptació. A tal efecte, la signatura de recepció de la 
comunicació de la subvenció és suficient, sempre que el beneficiari no al·legui res en 
contra en el termini d’un mes. 
 
QUART. Forma i termini de justificació. Per tal de percebre aquesta subvenció, 
l’entitat haurà de presentar a la Diputació, abans del dia 28 d’agost de 2017, la 
següent documentació: 
 
- Compte justificatiu simplificat (model www.ddgi.cat/subvencions/documentació). Si el 
cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà 
en la seva quantia inicial. D’altra banda, l’import de la subvenció es reduirà 
proporcionalment d’acord amb el % de finançament establert en aquesta resolució en 
el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui 
inferior a la fixada com a despesa subvencionable.  
 
- Memòria/informe de finalització de l'actuació. 
 
CINQUÈ. Canvis de destí de la subvenció. És inadmissible cap canvi de destinació de 
la subvenció. 
 
SISÈ. Determinar que la primera de les aportacions serà en el moment de la 
concessió de l’ajut i representarà una bestreta del 50 % de l’import atorgat, amb la 
sol·licitud prèvia per part del beneficiari. La resta de l’ajut s’aportarà un cop realitzat el 
projecte i amb la justificació prèvia de les despeses.  
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SETÈ. Publicitat institucional. El primer acte o comunicació als mitjans serà liderat per 
Obra Social “la Caixa” i Diputació de Girona, els quals coordinaran l'acte i en validaran 
el seu contingut.  
 
És del tot imprescindible que es faci constar de forma explícita el suport econòmic de 
la Diputació de Girona i de la Fundació “la Caixa” en tota la documentació que, de 
caràcter tècnic, publicitari i de difusió, s’elabori. 
 
VUITÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de 
mostratge, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la 
consideració de finalista. Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà 
per allò establert en el títol III de la Llei 38/2003, General de subvencions, en 
correspondència amb la Disposició Addicional 14a del mateix cos legal.  
 
NOVÈ. Reintegrament Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment dels pactes previstos en aquesta resolució, i en els  supòsits previstos 
a l'art. 37 de la Llei 38/2003,  General de subvencions, i a l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Notificar aquesta resolució al Consorci del Ripollès. 
 
26. JG931/000008/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Concessió de subvenció al Conso rci de l'Alta Garrotxa 
per al projecte Eliminació d'espècies nocives per a  la salut a l'Alta 
Garrotxa, dins del programa de "La Caixa". (Exp. 20 17/287). 

 
La Diputació de Girona i la Fundació “la Caixa” varen signar el passat 13 de setembre 
de 2016, un conveni de col·laboració, mitjançant el qual aquesta entitat aporta 
finançament a fons perdut, a través de la seva obra social, per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació del medi natural i la biodiversitat a les comarques 
gironines. Aquest conveni té la finalitat de garantir l'estabilitat i maduresa del nostre 
medi natural per tal d’afavorir l’impacte d’aquest en la salut de les persones, 
mitjançant la conservació dels nostres hàbitats naturals i la reducció de la seva 
fragilitat davant de possibles pertorbacions degudes al canvi climàtic o a altres 
problemes del planeta. 
 
El Consorci de l’Alta Garrotxa va sol·licitar en data 22 de desembre de 2016 una 
subvenció, dins del programa d'ajuts per al desenvolupament d’actuacions de 
conservació del medi natural i la biodiversitat a les comarques gironines, fruit del 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació ”la Caixa” en 
matèria d’espais naturals protegits (a partir d'ara, el Conveni). 
 
El programa preveu una dotació pressupostària per finançar els projectes de 
conservació del medi natural que presentin tots els consorcis gestors d'espais 
naturals de comarques gironines, tot i que no existeix una convocatòria de 
subvencions en concurrència pública, donat que no es planteja la concurrència 
competitiva, sinó que s'atenen totes les sol·licituds, amb un pressupost que s'adeqüi a 
la dotació pressupostària destinada i que contribueixin a assolir els objectius del 
Conveni. 
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D’acord amb els antecedents i l’informe tècnic, la Junta de Govern, a proposta del  
diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir al Consorci de l’Alta Garrotxa, NIF P1700039I, una subvenció de 
40.354,08€, per al projecte “Eliminació d’espècies nocives per a la salut a l’Alta 
Garrotxa”, dins del programa d'ajuts per a la preservació i difusió dels valors naturals 
de la demarcació de Girona, que correspon al 100% dels treballs projectats previstos 
a la memòria aprovada. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 40.354,08 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1701/46701 de l'any 2017. 
 
TERCER. Certificat d’acceptació. A tal efecte, la signatura de recepció de la 
comunicació de la subvenció és suficient, sempre que el beneficiari no al·legui res en 
contra en el termini d’un mes. 
 
QUART. Forma i termini de justificació. Per tal de percebre aquesta subvenció, 
l’entitat haurà de presentar a la Diputació, abans del dia 28 d’agost de 2017, la 
següent documentació: 
 
- Compte justificatiu simplificat (model www.ddgi.cat/subvencions/documentació). Si el 
cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà 
en la seva quantia inicial. D’altra banda, l’import de la subvenció es reduirà 
proporcionalment d’acord amb el % de finançament establert en aquesta resolució en 
el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui 
inferior a la fixada com a despesa subvencionable.  
 
- Memòria/informe de finalització de l'actuació. 
 
CINQUÈ. Canvis de destí de la subvenció. És inadmissible cap canvi de destinació de 
la subvenció. 
 
SISÈ. Determinar que la primera de les aportacions serà en el moment de la 
concessió de l’ajut i representarà una bestreta del 50 % de l’import atorgat, amb la 
sol·licitud prèvia per part del beneficiari. La resta de l’ajut s’aportarà un cop realitzat el 
projecte i amb la justificació prèvia de les despeses. 
 
SETÈ. Publicitat institucional. El primer acte o comunicació als mitjans serà liderat per 
Obra Social “la Caixa” i Diputació de Girona, els quals coordinaran l'acte i en validaran 
el seu contingut.  
 
És del tot imprescindible que es faci constar de forma explícita el suport econòmic de 
la Diputació de Girona i de la Fundació “la Caixa” en tota la documentació que, de 
caràcter tècnic, publicitari i de difusió, s’elabori. 
 
VUITÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de 
mostratge, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la 
consideració de finalista. Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà 
per allò establert en el títol III de la Llei 38/2003, General de subvencions, en 
correspondència amb la Disposició Addicional 14a del mateix cos legal.  
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NOVÈ. Reintegrament Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment dels pactes previstos en aquesta resolució, i en els  supòsits previstos 
a l'art. 37 de la Llei 38/2003,  General de subvencions, i a l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Notificar aquesta resolució al Consorci de l’Alta Garrotxa. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS  ÀREES 
 
27. JG931/000005/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Aprovació del conveni marc de c ooperació científica 
entre la Universitat de Girona i la Diputació de Gi rona. (Exp. 2017/976). 

 
La Diputació de Girona treballa des del Servei de Medi Ambient entre altres temes, en 
l'impuls de l'educació ambiental de qualitat com a eina per implicar la ciutadania en 
una millor gestió ambiental, especialment en les àrees de competència de 
l'administració local. 
 
La Universitat de Girona és una institució dedicada a la formació universitària i a la 
recerca i que entre els seus fins hi ha el de participar en el progrés i el 
desenvolupament de la societat i en la millora del coneixement mitjançant el grup de 
recerca Educació Científica i Ambiental de l’Institut de Recerca Educativa que 
investiga sobre l’educació ambiental, l’educació per a la sostenibilitat, la didàctica de 
les ciències socials i la didàctica de les ciències experimentals. 
 
Ambdues institucions tenen interès comú en el camp de la formació, la investigació i 
la cooperació a fi de potenciar la innovació i la transmissió del coneixement. 
 
Per aconseguir un major grau d'eficiència en llur respectiu àmbit, ambdues 
institucions consideren necessari desenvolupar iniciatives de col·laboració en recerca 
i difusió en els camps de l’educació ambiental i de l’educació per a la sostenibilitat. 
 
Vista la conveniència d'aquesta cooperació, cal fixar un marc d'actuació al qual 
s'adaptin les successives accions que es portin a terme a aquest respecte. 
 
Vistos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Medi 
Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni entre la Universitat de Girona i la Diputació de 
Girona de cooperació científica, que presenta el següent tenor literal: 
 
“ CONVENI MARC DE COOPERACIÓ CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
CN/3103 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
D’una part, la Universitat de Girona (UdG) representada pel doctor Sergi Bonet i 
Marull, Rector Magnífic, que actua en nom i representació d’aquesta Universitat, en 
virtut del Decret 259/2013, de 3 de desembre (DOGC núm. 6516 de 5 de desembre 
de 2013), de nomenament del rector de la UdG, i de conformitat amb el que 
s’estableix als articles 93 i 97 dels Estatuts de la UdG, aprovats per acord 
GOV/94/2011 de 7 de juny (DOGC núm. 5897 de 9 de juny de 2011), amb domicili als 
efectes d’aquest contracte a la Pl. St. Domènec 3, 17004 Girona. 
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I de l'altra la Diputació de Girona, CIF P1700000A i amb seu a la Pujada de Sant 
Martí, 4-5 de Girona, representada pel seu president, el Sr. Pere Vila i Fulcarà, 
facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern de data ............ i assistit 
pel secretari general Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Que la UdG és una institució dedicada a la formació universitària i a la recerca i que 
entre els seus fins hi ha el de participar en el progrés i el desenvolupament de la 
societat i en la millora del coneixement. Mitjançant el grup de recerca Educació 
Científica i Ambiental (GRHCS0002) de l’Institut de Recerca Educativa, que investiga 
sobre l’educació ambiental, l’educació per a la sostenibilitat, la didàctica de les 
ciències socials i la didàctica de les ciències experimentals. 
La Diputació de Girona treballa des del Servei de Medi Ambient entre altres temes, en 
l'impuls de l'educació ambiental de qualitat com a eina per implicar la ciutadania en 
una millor gestió ambiental, especialment en les àrees de competència de 
l'administració local. 
Ambdues institucions tenen interessos comuns en el camp de la formació, la recerca i 
la cooperació a fi de potenciar la innovació i la transmissió del coneixement. 
Per aconseguir un major grau d'eficiència en llur respectiu àmbit, ambdues 
institucions consideren necessari desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria 
de recerca i difusió en els camps de l’educació ambiental i de l’educació per a la 
sostenibilitat. 
Vista la conveniència d'aquesta cooperació, es va signar un conveni el juliol de 2014, 
el qual ha tingut un resultat positiu d’intercanvi d’informació i ha facilitat, entre altres, 
la participació d’investigadors/es de l’Institut de Recerca Educativa en les comissions 
qualificadores de les campanyes de subvencions d’educació ambiental “Del Mar als 
Cims” i “Els Tallers Ambientals”.  
Atès que el conveni esmentat més amunt va finalitzar la seva vigència, es considera 
adient tornar a fixar un marc d'actuació al qual s'adaptin les successives accions que 
es portin a terme a aquest respecte. 
Per això, la Universitat de Girona i la Diputació de Girona subscriuen aquest conveni 
que sotmeten als següents 
PACTES 
Primer 
L'objecte d'aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la Universitat de 
Girona i la Diputació de Girona, Servei de Medi Ambient, en els aspectes de recerca i 
de formació en matèria d’educació ambiental i d’educació per a la sostenibilitat. 
En concret, són objectius del conveni: 
1. Promoure les relacions de caràcter científic i tecnològic entre la UdG i la Diputació 
de Girona, Servei de Medi Ambient. 
2. Desenvolupar activitats d’investigació, de desenvolupament tecnològic i de     
formació en matèries d'interès comú per a ambdues institucions. 
3. Fomentar la relació entre els professors, investigadors i estudiants de la UdG amb 
els tècnics i col·laboradors de la Diputació de Girona, Servei de Medi Ambient. 
4. Fomentar l’intercanvi recíproc d'informació sobre temes d'investigació, llibres, 
publicacions i altres materials d'interès per a totes dues institucions. 
5. Fomentar el debat i l’intercanvi d'experiències sobre tots aquells temes que     
puguin beneficiar a ambdues institucions. 
Segon 
Per portar a terme els objectius que s'esmenten al paràgraf anterior, ambdues parts, 
mitjançant convenis específics de col·laboració científica, establiran els programes a 
realitzar, la seva participació i el règim de finançament que s'estableix per cadascun 
d'ells. 
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Tercer 
Si les institucions ho consideren necessari, es podrà constituir una Comissió Mixta 
formada per representants de cadascuna de les institucions designats pel rector en el 
cas de la UdG i pel president en el cas de la Diputació de Girona. 
Quart 
La UdG i la Diputació de Girona en la mesura de les seves disponibilitats, facilitaran 
els mitjans necessaris per a l'adequat desplegament i execució d'aquest conveni.  
Cinquè 
La Diputació de Girona  declara conèixer el caràcter d’Entitat de Dret Públic que té la 
UdG i, en conseqüència, l’aplicabilitat de les normes del procediment administratiu. Si 
s’escau, les parts contractants sotmetran les divergències que poguessin plantejar-se 
pel que fa a la interpretació o el compliment d’aquest conveni a la jurisdicció 
contenciosa administrativa dels tribunals de Girona. 
Sisè 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i podrà ser 
modificat o desenvolupat per mutu acord de les parts. 
La seva durada s'estableix per un període de 2 anys, prorrogable expressament quan 
una de les parts comuniqui a l'altra, amb un mes d'antelació la seva voluntat de 
continuar-lo i l’altre ho accepti, abans del termini establert, o de la seva prorroga. Els 
acords específics que s’hagin establert en el marc d’aquest conveni continuaran en 
vigor amb les mateixes condicions fixades en cadascun d’ells. 
Setè 
S’estableix que les persones de contacte seran les següents: 
Comunicacions de caràcter tècnic: 
Diputació de Girona 
Nom: Sr. Marc Marí 
E-mail: mmari@ddgi.cat 
Universitat de Girona 
Nom: Dra. Rosa M. Medir  
E-mail: rosa.medir@udg.edu 
Comunicacions de caràcter administratiu: 
Diputació de Girona 
Nom: Servei de Medi Ambient 
E-mail: medi.ambient@ddgi.cat 
Universitat 
Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) 
Unitat de Valorització 
Nom: Edith Llobet 
E-mail: contractacio@udg.edu 
Telèfon: 972 418810 
Fax: 972 418896 
I en prova de conformitat, signen aquest conveni, per duplicat, en els llocs i dates que 
s’especifiquen a continuació. Girona..... Per la Universitat de Girona Jordi Freixenet 
Bosch Vicerector de Recerca. Per autorització de signatura del rector mitjançant 
resolució de data 17 de desembre de 2013 PDI Responsable Rosa M. Medir 
Mitjançant la meva signatura manifesto que he llegit, entès i acceptat el que s’acorda 
en aquest document Girona....Per la Diputació de Girona Pere Vila i Fulcarà President 
Jordi Batllori i Nouvilas Secretari”  
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels 
documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
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28. JG931/000001/2017-PDDSTI; Prop. Dip. Del. Siste mes i Tecnologies de la 
Inf. ; Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Apr ovació de la 
convocatòria subvencions als ajuntaments de les com arques gironines de 
fins a 30.000 habitants per finançar projectes i pe r facilitar-los l'accés a les 
noves tecnologies per l'any 2017. (Exp. 2017/667). 

 
El Departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona 
disposa d’una línia específica d’ajuts als ajuntaments de les comarques gironines 
destinada al finançament de despeses en l’àmbit de les noves tecnologies. 
 
De conformitat amb allò que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 997/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de l’esmentada llei i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i 
vista la fiscalització realitzada segons la ICI aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona en data vint de maig de 2014, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat de Noves Tecnologies, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments de les comarques 
gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar-los l’accés a les 
noves tecnologies per l’any 2017, que es transcriu literalment tot seguit: 
“ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE CULTURA, NOVES 
TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS 
AJUNTAMENTS DE LES COMARQUES GIRONINES DE FINS A 30.000 
HABITANTS PER FINANÇAR PROJECTES PER FACILITAR-LOS L’ACCÉS A LES 
NOVES TECNOLOGIES PER L’ANY 2017 
1. Objecte 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases 
específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per finançar 
projectes per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies, destinades als ajuntaments 
de fins a 30.000 habitants de les comarques gironines, aprovades pel Ple de la 
corporació el dia 15 de desembre de 2015. 
Les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme entre l’1 de gener i el 15 de 
novembre de 2017. 
2. Crèdit pressupostari 
Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es faran a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 510 4910 76200, «Programa ajuts a ajuntaments Noves 
Tecnologies».  
3. Criteris de repartiment i imports resultants 
L’import global que es destina a la convocatòria és de 284.000 euros. El percentatge 
d’aquest import que es destina a la part variable de la subvenció és de 63 % que 
representa 0,36 € per habitant. La part fixa és d’un 37% que representa 488,74 € per 
municipi amb un topall de 9.000 € que correspon a les subvencions dels ajuntaments 
de més de 30.000 habitants. 
A l’annex I d’aquesta convocatòria es publica el resultat d’haver aplicat la fórmula 
establerta al punt 2 de les bases reguladores per a cadascun dels ajuntaments que hi 
poden participar, així com el cens de població utilitzat per als càlculs (INE 2016). 
4. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació 
d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i finalitza el 31 de març de 2017. 
Les sol·licituds s’han de presentar emplenant el model normalitzat que s’adjunta com 
a annex II d’aquesta convocatòria, que trobareu a la pàgina web de la Diputació de 
Girona www.ddgi.cat/subvencions signar-lo electrònicament i enviar-lo per EACAT. 
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5. Termini de resolució i notificació 
La Junta de Govern ha d’adoptar una resolució respecte a les sol·licituds en un 
termini màxim de quatre mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria, sens perjudici que aquest òrgan en posposi els efectes a una data 
posterior. 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat una resolució, el 
sol·licitant pot entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu. 
La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos, de manera 
individualitzada, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data en què 
s’adopti la resolució. 
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució, s’hi 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 a la notificació. Alternativament, i de manera potestativa, s’hi 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 a la notificació formal. 
7. Obligació de difusió i publicitat 
La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i al web de la Diputació. 
Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en la millora del seu equipament informàtic. Per fer-ho podran utilitzar entre 
altres la pàgina web o bé el taulell d'anuncis municipal. S'haurà d'acreditar en la 
presentació del compte justificatiu mitjançant fotografia o bé una impressió de la 
pàgina web. 
8. Termini de justificació de les subvencions 
El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat finalitza el 15 de novembre 
de 2017."  
 
SEGON. Aprovar els annexos I i II d’aquesta convocatòria, que s’incorporen a 
l’expedient i s’integren en aquest acord a tots els efectes legals. 
 
TERCER. Autoritzar la despesa de 284.000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 510 4910 76200, «Programa ajuts a ajuntaments Noves Tecnologies», 
del pressupost corporatiu de l’exercici 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. 
 
29. JG931/000001/2017-PDDNT; Proposta Diputat Deleg at Noves Tecnologies ; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Apro vació de la 
convocatòria subvencions als ajuntaments de més de 30.000 habitants de 
les comarques gironines per finançar projectes i pe r facilitar-los l'accés a 
les noves tecnologies per l'any 2017. (Exp. 2017/66 3). 

 
El Departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona 
disposa d’una línia específica d’ajuts als ajuntaments de les comarques gironines 
destinada al finançament de despeses en l’àmbit de les noves tecnologies. 
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De conformitat amb allò que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 997/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de l’esmentada llei i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i 
vista la fiscalització realitzada segons la ICI aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona en data vint de maig de 2014, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat de Noves Tecnologies, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria de subvencions als municipis de més de 30.000 
habitants de les comarques gironines per finançar projectes i per facilitar-los l’accés a 
les noves tecnologies per l’any 2017, que es transcriu literalment tot seguit: 
 “CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE CULTURA, NOVES 
TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS 
AJUNTAMENTS DE LES COMARQUES GIRONINES DE MÉS DE 30.000 
HABITANTS PER FINANÇAR PROJECTES PER FACILITAR-LOS L’ACCÉS A LES 
NOVES TECNOLOGIES PER L’ANY 2017 
1. Objecte 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases 
específiques reguladores de les subvencions als municipis de més de 30.000 
habitants de les comarques gironines per finançar projectes i per facilitar-los l’accés a 
les noves tecnologies, aprovades pel Ple el dia 15 de desembre de 2015. 
Les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme entre l’1 de gener i el 15 de 
novembre de 2017. 
2. Crèdit pressupostari 
Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es faran a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 510 4910 76200, «Programa ajuts a ajuntaments Noves 
Tecnologies».  
3. Criteris de repartiment i imports resultants 
L’import global que es destina a la convocatòria és de 45.000 euros. 
A l’annex I d’aquesta convocatòria es publica el resultat d’haver aplicat els criteris de 
distribució establers al punt 2 de les bases reguladores, en què es divideix l’import de 
la convocatòria pel nombre d’ajuntaments de més de 30.000 habitants, així com el 
cens de població utilitzat per als càlculs (INE 2016). 
4. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació 
d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i finalitza el 31 de març de 2017. 
Les sol·licituds s’han de presentar emplenant el model normalitzat que s’adjunta com 
a annex II d’aquesta convocatòria, que trobareu a la pàgina web de la Diputació de 
Girona www.ddgi.cat/subvencions, signar-lo electrònicament i enviar-lo per EACAT. 
5. Termini de resolució i notificació 
La Junta de Govern ha d’adoptar una resolució respecte a les sol·licituds en un 
termini màxim de quatre mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de  
la convocatòria, sens perjudici que aquest òrgan en posposi els efectes a una data 
posterior. 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat una resolució, el 
sol·licitant pot entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu. 
La resolució s’haurà de notificar a tots els sol·licitants admesos, de manera 
individualitzada, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data en què 
s’adopti la resolució. 
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució 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 
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següent a la notificació. Alternativament, i de manera potestativa, s’hi 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 a la notificació formal. 
7. Obligació de difusió i publicitat 
La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i al web de la Diputació. 
Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en la millora del seu equipament informàtic. Per fer-ho podran utilitzar entre 
altres  la pàgina web o bé el taulell d'anuncis municipal. S'haurà d'acreditar en la 
presentació del compte justificatiu mitjançant fotografia o bé una impressió de la 
pàgina web. 
8. Termini de justificació de les subvencions 
El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat finalitza el 15 de novembre 
de 2017." 
 
SEGON. Aprovar els annexos I i II d’aquesta convocatòria, que s’incorporen a 
l’expedient i s’integren en aquest acord a tots els efectes legals. 
 
TERCER. Autoritzar la despesa de 45.000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 510 4910 76200, «Programa ajuts a ajuntaments Noves Tecnologies», 
del pressupost corporatiu de l’exercici 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. 
 
30. JG931/000003/2017-PDDNT; Proposta Diputat Deleg at Noves Tecnologies ; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Apro vació de la 
convocatòria subvencions als ajuntaments de les com arques gironines de 
fins a 30.000 habitants per finançar projectes i pe r facilitar-los l'accés a les 
noves tecnologies per l'any 2017. (Exp. 2017/667). 

 
Arribat aquest punt la Junta de Govern, no el tracta atès que està repetit a l’Ordre del 
Dia i ja s’ha tractat en el punt 28 anterior. 
 
31. JG931/000002/2017-PDDXV; Proposta Diputat Deleg at Xarxa Viaria ; Xarxa 

Viària (013): Resolució d'expedient de responsabili tat patrimonial 
(expedient número 2016/2253), instat per Yolanda Vi la Morales en nom 
d'Allianz Seguros y Reaseguros, S.A. (Exp. 2016/225 3). 

 
Mitjançant Decret de data 2 d’agost de 2016 es va resoldre incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial de núm. 2016/2253, derivat de la reclamació presentada 
per l'advocada Y.V.M. en representació de la companyia A.S.R, S.A., al mateix temps 
que es designava instructor i secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 31 de gener 
de 2017 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
”Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
referenciat, instat per l’advocada Y.V.M., actuant en nom i representació de la 
companyia A.S.R, S.A.  
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I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2016/2253 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de la representació de la companyia A.S.R., S.A. (R.G.E. 
011235 de 11 de juliol de 2016), per mitjà de la qual se sol·licita una indemnització 
econòmica de 321,32.- Euros pels danys materials soferts el dia 30 de setembre de 
2015, com a conseqüència, segons manifesta la reclamant, de la topada del vehicle 
amb matrícula -------- amb un porc senglar que va irrompre a la carretera GI-V-6026. 
  
2. Mitjançant Decret de 2 d’agost de 2016 es va admetre a tràmit la reclamació, es va 
incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques i es va emplaçar a la companyia asseguradora de la 
Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de 17 d’octubre de 2016 es va obrir un període de prova. 
 
4. Per provisió de 9 de gener de 2017 es disposa incorporar a l’expedient l’informe del 
servei afectat i s’acorda donar-ne trasllat als interessats i es posa de manifest 
l’expedient instruït i es concedeix un termini de deu dies per formular al·legacions, fet 
que no s’ha produït.  
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’interessat reclama que se l’indemnitzi pel pagament dels danys soferts al vehicle 
que conduïa el seu assegurat, amb matrícula -------- el dia 30 de setembre de 2015 a 
la carretera GI-V-6026, al pk 4.2, a l’alçada del municipi de Pont de Molins. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de 
conservació i manteniment (absència de tancament o deficient estat del mateix i 
absència de senyalització de perill d’animals salvatges) de la via. 
  
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució espanyola que estableix que “los particulares, en los términos 
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 
sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”;  així mateix, la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) estableix el mateix dret, i juntament 
amb el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que s’aprova el Reglament dels 
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat 
patrimonial, el regulen dins el sistema de responsabilitat patrimonial de totes les 
administracions públiques. Així, l’article 139 de la Llei 30/1992 preveu que perquè es 
doni aquesta responsabilitat patrimonial de l’administració es requereix que concorrin 
els següents requisits: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb 
acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat 
correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment 
patrimonial injustificat i que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de 
suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i 
individualitzat en relació a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat 
directa i eficaç, entre el fet que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) 
absència de força major, com a causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
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D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració procedeix analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en 
conseqüència queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i 
els danys soferts. 
 
En relació al fet imputable a l’Administració, en el cas present, consta el número 
d’arxiu de trànsit (núm. 002543/15/ARTGIRONA) dels Mossos d’Esquadra que situa 
el vehicle amb matrícula -------- circulant per la carretera GIV-6026 sentit Pont de 
Molins, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 30 de setembre de 2015,  al voltant 
de les 20:13 h, el qual va patir un accident al punt quilomètric 4.2. 
 
Quant als danys al·legats, en l'atestat no hi consten. S'aporta informe pericial  de data 
26 d’octubre de 2015 que els quantifica en 321,32.- Euros (IVA inclòs). S’acompanya 
carta de la companyia d’assegurances al taller si bé no consta factura del taller ni cap 
mena de justificant del pagament. 
 
Així doncs, del contingut de la reclamació i de la documentació que l’acompanya, es 
pot entendre que s’exercita una acció per subrogació. No obstant això, no s’acredita 
que s’hagi efectuat el pagament en nom de l’assegurat (només s’acompanya una 
carta sense justificar la transferència i el pagament real i efectiu), tampoc consta ni 
rebut original o còpia compulsada del pagament fet a l’assegurat i propietari del 
vehicle i/o declaració expressa del mateix conforme ha rebut de la companyia la 
quantitat  reclamada. Per tant, davant la manca d’acreditació que la companyia 
asseguradora hagi satisfet efectivament els danys reclamats al titular del vehicle, 
estem davant un supòsit de manca de legitimació activa per efectuar la reclamació. 
 
Per altra banda, no es considera que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, 
entre el funcionament de l'Administració i els danys reclamats pels següents motius: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de 3 de gener de 2017 es constata 
que el gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat 
manteniment i una vigilància adequada. 
 
Respecte a les manifestacions en relació a la deficient senyalització vertical 
d’advertència de perill al·legada pel  reclamant, cal assenyalar que, segons els 
antecedents de sinistralitat, no consten accidents per topada amb animals salvatges 
en els darrers cinc anys. En conseqüència, la senyalització vertical d’advertència de 
perill per creuament d’animals salvatges a la via és suficient i adequada. Tot i això, cal 
fer esment que, d’acord amb la Disposició Addicional Setena del Reial Decret 
Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre 
Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial no és imputable la 
responsabilitat a la titular de la via per no disposar de senyalització específica 
d’animals salvatges perquè no es tractava d’un tram amb alta sinistralitat.  
 
En aquest sentit, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor.  
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2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, perquè cal tenir en 
compte les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de 
la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera 
que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. 
Segons l’atestat era de nit, amb bon temps, sense il·luminació artificial, i segons 
informe del Servei, es considera que, tractant-se d’un tram recte, a la velocitat 
correcte (velocitat limitada a 60 km/hora) el vehicle s’hagués pogut aturar en 
condicions de seguretat davant la irrupció de l’animal a la calçada. Per tant, en 
compliment de l’article 19 del Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
vehicles a motor i Seguretat vial, avui 21 del Text refós (RDL 6/2015) és 
responsabilitat del conductor prendre en consideració aquelles circumstàncies i 
adequar la velocitat del seu vehicle, de manera que el pogués aturar dins dels límits 
del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que es pogués presentar.  
 
3. En tercer lloc, perquè havent-se produït el sinistre dins una àrea privada de caça, 
d'acord amb el que estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de Caça (Llei 1/1970 
de 4 d'abril), i 18 i 35 del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el 
Reglament per a l'execució de la Llei de Caça, conforme amb el que disposa l'Ordre 
de la Generalitat de Catalunya de 17 de juny de 1999 per la qual es declara el senglar 
espècie cinegètica o de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena 
del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei sobre Trànsit, circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que 
s’exposa en els anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges 
provinents de zones d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el 
titular de l’àrea privada de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne 
responsable el titular de la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no 
haver-se reparat el tancament, que no és el cas, o bé per no disposar de la 
senyalització específica d’animals en llibertat en trams amb alta accidentabilitat per 
col·lisió de vehicles amb els mateixos, que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que 
no constava cap accident en aquesta via en els darrers cinc anys per aquest motiu i la 
via estava degudament senyalitzada.  
 
4. En quart lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la 
seva conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de 
l’aresta exterior de l’explanació siguin zones quin ús queda afectat per les restriccions 
de la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de 
conservació no desapareix. 
 
5. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals 
(per bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el Text Refós de la Llei de Carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via. 
  
Davant aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en el present supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
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“Sin embargo, en cuanto a la responsabilidad del titular de la carretera, ésta alcanza 
cuando en la zona, tras haberse producido con anterioridad otros accidentes como 
consecuencia de colisiones con animales salvajes, resulta obligada la señalización 
vertical. Y en el caso que nos ocupa esa señalización existía, a la vista del informe 
que obra en el folio 91 y siguientes del expediente administrativo. 
 
Además, la carretera en la que se produjo el accidente es una carretera convencional 
(no se trata de una autopista ni una autovía) por lo que no existe obligación de que se 
encuentre vallada, ya que de acuerdo con el Anexo I de la LT, únicamente las 
autopistas y autovías deben estar valladas, por cuanto una de las condiciones de las 
primeras es que no tengan acceso a la misma las propiedades colindantes y de las 
segundas que lo tengan limitado, de lo que se infiere que ambos tipos de vías deben 
de estar valladas, pero no así las carreteras convencionales. 
 
A todo ello debe añadirse que el conductor del vehículo debió de adecuar su 
conducción al hecho de que la carretera transita por una zona boscosa situada en el 
área privada de caza B-10.342, de la que es titular la Societat de Caçadors de 
Carvall, y que existía la señal que indicaba peligro por la presencia de animales 
salvajes. De ahí que el conductor debería saber que en ella pueden aparecer 
animales salvajes en cualquier momento y en cualquier punto de la carretera debido a 
la proximidad del bosque, lo que obligaba a que condujera de forma que pudiera 
evitar la colisión con algún ejemplar que irrumpiera en la calzada.”. 
 
I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el 
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma “A la Administración, como titular y gestora del 
dominio público viario, le incumbe el deber de mantener las carreteras en adecuado 
estado de seguridad en el tráfico rodado, pero tal deber no puede llevarse al extremo 
de tener que asegurar cualquier incidencia que pudiera producirse en las mismas, 
incluidas aquellas de todo punto imprevisibles e inevitables como ocurre en el 
presente caso. Es cierto que este Tribunal ha considerado en algunas de sus 
resoluciones que la brusca irrupción de un animal salvaje en una vía rápida, como 
son las autovías y las autopistas, carreteras destinadas al tránsito de vehículos en 
particulares condiciones de rapidez y seguridad, constituye una circunstancia 
abiertamente perturbadora, por lo súbito y desacostumbrado, de aquellas condiciones 
normales previsibles en general para los usuarios de una vía que goza de protección 
perimetral por medio de vallas, y que de producirse esta circunstancia puede suponer 
un incumplimiento de los deberes de la Administración como titular del dominio 
público viario y ser determinante de una responsabilidad patrimonial. Pero no es este 
el supuesto de autos, en el que nos encontramos ante una carretera nacional que no 
tiene la consideración de vía rápida, ni goza por tanto de protección perimetral que 
pudiera impedir la presencia súbita de animales en la calzada, circunstancia, por otra 
parte, previsible para los usuarios, cuando además en estos casos ni aún extremando 
las precauciones podría nunca una Administración diligente asegurar que dicha 
circunstancia no fuera a producirse, por lo que no se puede imputársele 
responsabilidad alguna ya que el daño no tiene ni puede tener la consideración de 
antijurídico ni es consecuencia del funcionamiento del servicio público, sin que obste 
a la anterior conclusión el hecho de que no hubiera señalización específica de peligro 
por animales sueltos, pues ni tal circunstancia ha resultado acreditada salvo por las 
manifestaciones del actor -nada de ello se dice en el atestado ni en los informes 
obrantes en el expediente-, ni sería suficiente en sí misma para fundar la 
responsabilidad patrimonial del Estado pues según el propio relato del recurrente la 
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aparición del animal fue súbita, durante la noche y cuando circulaba a muy escasa 
velocidad -50 km. por hora, en escrito de conclusiones-, no dándole tiempo siquiera a 
frenar, por lo que la señalización exigida, que se dice ausente, en nada hubiera 
alterado el resultado producido.” 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades obrants en l’expedient es considera que en el present supòsit 
no han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement 
de responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, procedeix eximir a la Diputació de 
Girona del deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, l’instructor que sota signa 
proposa que per l’òrgan competent es dicti resolució desestimatòria de la reclamació 
presentada.” 
 
D'acord amb el que disposa l'article 142 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú; l'article 13.2 del Reglament dels Procediments de les Administracions 
Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial (RD 429/1993, de 26 de maig); i 
de conformitat amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del Diputat delegat 
de Xarxa Viària, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per 
l’advocada Y.V.M., actuant en nom i representació de la companyia A.S.R, S.A. 
(expedient 2016/2253), relativa a danys materials soferts en accident de circulació a 
la carretera GI-V-6026, circulant amb el vehicle amb matrícula --------, en data 30 de 
setembre de 2015. 
 
SEGON. Notificar la present resolució als interessats. 
 
32. JG931/000001/2017-PDDXV; Proposta Diputat Deleg at Xarxa Viaria ; Xarxa 

Viària (013): Resolució d'expedient de responsabili tat patrimonial 
(expedient 2016/18) instat pel Sr. J. J. D. M. (Exp . 2016/18). 

 
Mitjançant Decret de data 18 d’octubre de 2016 es va resoldre incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial de núm. 2016/18, derivat de la reclamació presentada per 
l'advocada Y.V.M. en representació del Sr. J.J.D.M., al mateix temps que es 
designava instructor i secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 31 de gener 
de 2017 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
”Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
referenciat, instat per l’advocada Y.V.M., actuant en nom i representació del Sr. 
J.J.D.M. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2016/18 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de la representació del Sr. J.J.D.M. (R.G.E. 009317 de 9 
de juny de 2016), per mitjà de la qual se sol·licita una indemnització econòmica de 
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7.205,43.- Euros pels danys materials i personals soferts el dia 22 d’agost de 2015, 
com a conseqüència, segons manifesta la reclamant, de la topada del vehicle amb 
matrícula -------- amb un porc senglar que va irrompre a la carretera GI-V-6546. 
  
2. Mitjançant Decret de 18 d’octubre de 2016 es va admetre a tràmit la reclamació, es 
va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques i es va emplaçar a la companyia asseguradora de la 
Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de 14 de novembre de 2016 es va obrir un període de prova, es va 
sol·licitar informe del servei afectat i al Departament de Medi Natural de la Generalitat 
de Catalunya certificació de titularitat de les àrees de gestió cinegètica properes al lloc 
del sinistre. 
 
4. Per provisió de 3 de gener de 2017 es disposa incorporar a l’expedient l’informe del 
servei afectat i s’acorda donar-ne trasllat als interessats i es posa de manifest 
l’expedient instruït i es concedeix un termini de deu dies per formular al·legacions, fet 
que no s’ha produït.  
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys soferts al vehicle que conduïa el 
seu representat, amb matrícula 9578-BPT, el dia 22 d’agost de 2015 a la carretera GI-
V-6546, al pk 1.8, direcció Calella de Palafrugell així com els danys físics soferts al 
conductor i titular del vehicle. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de 
conservació i manteniment (absència de tancament o deficient estat del mateix i 
absència de senyalització de perill d’animals salvatges) de la via. 
  
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució espanyola que estableix que “los particulares, en los términos 
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 
sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”;  així mateix, la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) estableix el mateix dret, i juntament 
amb el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que s’aprova el Reglament dels 
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat 
patrimonial, el regulen dins el sistema de responsabilitat patrimonial de totes les 
administracions públiques. Així, l’article 139 de la Llei 30/1992 preveu que perquè es 
doni aquesta responsabilitat patrimonial de l’administració es requereix que concorrin 
els següents requisits: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb 
acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat 
correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment 
patrimonial injustificat i que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de 
suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i 
individualitzat en relació a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat 
directa i eficaç, entre el fet que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) 
absència de força major, com a causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
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D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració procedeix analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en 
conseqüència queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i 
els danys soferts. 
 
En relació al fet imputable a l’Administració, en el cas present, consta el número 
d’arxiu de trànsit (núm. 002165/15/ARTGIRONA) dels Mossos d’Esquadra que situa 
el vehicle amb matrícula -------- circulant per la carretera GIV-6546 sentit Calella de 
Palafrugell, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 22 d’agost de 2015,  al voltant 
de les 23:16 h, el qual va patir un accident al punt quilomètric 1.8. Cal fer constar que 
el conductor del vehicle és el Sr. J.J.D.M. 
 
Quant als danys al·legats, en l'atestat no hi consten. S'aporta informe pericial  de data 
11 de novembre de 2015 que els quantifica, si es procedís a la seva reparació, en 
1.593,57.- Euros (inclòs l’IVA) i una proposta d’indemnització de 1.060.- Euros (valor 
reposició menys valor desguàs). No s’acompanya factura o pressupost de reparació 
ni pagament d’indemnització per part de la companyia al seu assegurat. 
 
Pel que fa als danys físics, s’acompanya comunicat d’assistència de la Fundació 
Hospital de Palamós on s’observa la següent descripció: “OBSERVACIÓ 
CONSECUTIVA A ALTRE ACCIDENT; ACCIDENT DE TRANSIT.” S’aporta factura 
número 2015FH09195 per import de 6.005,43 a nom de FENIX DIRECTO CIA DE 
SEG. Y RE. sense que quedi constància del seu pagament per part del reclamant ni 
hagi aportat l’original o compulsa de la mateixa tot i les reclamacions efectuades.   
 
Pel que fa als danys materials cal indicar que existeix un evident disfunció entre 
l’import reclamat en l’escrit de reclamació inicial (1.200.- Euros), amb la fitxa de 
peritació on es valoren els danys en 1.593,57.- euros (amb un pagament de 145,82.- 
euros), amb l’informe dictamen pericial que fixa l’import en 1.593,57.- euros, amb 
l’informe de pèrdua total que fixa una proposta final de 1.060.- Euros (proposta 
pericial menys valor desguàs) i un informe de valoració final de 1.593,57.- Euros. 
 
Per altra banda, si entenem que l’import que es reclama són els 1.200.- Euros que 
fixa el perit com a valor de reposició o mercat del vehicle, caldria restar-hi els 140.- 
Euros que es fixa com a valor de les restes, és  a dir, els 1.060.- Euros.  
 
Pel que fa als danys físics en cap moment queda acreditada la seva entitat. Si bé 
consta en l’atestat que l’interessat va resultar ferit lleu amb hospitalització inferior a 24 
hores no consta cap mena d’acreditació ni informe mèdic de les seves 
característiques més enllà dels documents administratius entre la Fundació de 
l’Hospital de Palamós i la seva companyia asseguradora. 
 
Tot i això, tant en la factura com en el comunicat d’assistència es fa referència clara a 
“observació consecutiva a altre accident” fet que indica l’existència d’un altre accident 
produït amb anterioritat als danys que es reclamen. 
 
Per altra banda, no es considera que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, 
entre el funcionament de l'Administració i els danys reclamats pels següents motius: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de 3 de gener de 2017 es constata 
que el gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat 
manteniment i una vigilància adequada. 
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Respecte a les manifestacions en relació a la deficient senyalització vertical 
d’advertència de perill al·legada pel  reclamant, cal assenyalar que, segons els 
antecedents de sinistralitat, no consten accidents per topada amb animals salvatges 
en els darrers cinc anys. En conseqüència, la senyalització vertical d’advertència de 
perill per creuament d’animals salvatges a la via és suficient i adequada. Tot i això, cal 
fer esment que, d’acord amb la Disposició Addicional Setena del Reial Decret 
Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre 
Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial no és imputable la 
responsabilitat a la titular de la via per no disposar de senyalització específica 
d’animals salvatges perquè no es tractava d’un tram amb alta sinistralitat.  
 
En aquest sentit, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor.  
 
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, perquè cal tenir en 
compte les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de 
la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera 
que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. 
Segons l’atestat era de nit, amb bon temps, sense il·luminació artificial, i segons 
informe del Servei, es considera que, tractant-se d’un tram recte, a la velocitat 
correcte el vehicle s’hagués pogut aturar en condicions de seguretat davant la irrupció 
de l’animal a la calçada. Per tant, en compliment de l’article 19 del Text articulat de la 
Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i Seguretat vial, avui 21 del Text 
refós (RDL 6/2015) és responsabilitat del conductor prendre en consideració aquelles 
circumstàncies i adequar la velocitat del seu vehicle, de manera que el pogués aturar 
dins dels límits del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que es pogués 
presentar.  
 
3. En tercer lloc, perquè havent-se produït el sinistre dins una àrea privada de caça, 
d'acord amb el que estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de Caça (Llei 1/1970 
de 4 d'abril), i 18 i 35 del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el 
Reglament per a l'execució de la Llei de Caça, conforme amb el que disposa l'Ordre 
de la Generalitat de Catalunya de 17 de juny de 1999 per la qual es declara el senglar 
espècie cinegètica o de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena 
del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei sobre Trànsit, circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que 
s’exposa en els anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges 
provinents de zones d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el 
titular de l’àrea privada de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne 
responsable el titular de la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no 
haver-se reparat el tancament, que no és el cas, o bé per no disposar de la 
senyalització específica d’animals en llibertat en trams amb alta accidentabilitat per 
col·lisió de vehicles amb els mateixos, que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que 
no constava cap accident en aquesta via en els darrers cinc anys per aquest motiu i la 
via estava degudament senyalitzada.  
 
4. En quart lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
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Refós de la Llei de Carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la 
seva conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de 
l’aresta exterior de l’explanació siguin zones quin ús queda afectat per les restriccions 
de la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de 
conservació no desapareix. 
 
5. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals 
(per bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el Text Refós de la Llei de Carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via. 
  
Davant aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en el present supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“Sin embargo, en cuanto a la responsabilidad del titular de la carretera, ésta alcanza 
cuando en la zona, tras haberse producido con anterioridad otros accidentes como 
consecuencia de colisiones con animales salvajes, resulta obligada la señalización 
vertical. Y en el caso que nos ocupa esa señalización existía, a la vista del informe 
que obra en el folio 91 y siguientes del expediente administrativo. 
 
Además, la carretera en la que se produjo el accidente es una carretera convencional 
(no se trata de una autopista ni una autovía) por lo que no existe obligación de que se 
encuentre vallada, ya que de acuerdo con el Anexo I de la LT, únicamente las 
autopistas y autovías deben estar valladas, por cuanto una de las condiciones de las 
primeras es que no tengan acceso a la misma las propiedades colindantes y de las 
segundas que lo tengan limitado, de lo que se infiere que ambos tipos de vías deben 
de estar valladas, pero no así las carreteras convencionales. 
 
A todo ello debe añadirse que el conductor del vehículo debió de adecuar su 
conducción al hecho de que la carretera transita por una zona boscosa situada en el 
área privada de caza B-10.342, de la que es titular la Societat de Caçadors de 
Carvall, y que existía la señal que indicaba peligro por la presencia de animales 
salvajes. De ahí que el conductor debería saber que en ella pueden aparecer 
animales salvajes en cualquier momento y en cualquier punto de la carretera debido a 
la proximidad del bosque, lo que obligaba a que condujera de forma que pudiera 
evitar la colisión con algún ejemplar que irrumpiera en la calzada.”. 
 
I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el 
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma “A la Administración, como titular y gestora del 
dominio público viario, le incumbe el deber de mantener las carreteras en adecuado 
estado de seguridad en el tráfico rodado, pero tal deber no puede llevarse al extremo 
de tener que asegurar cualquier incidencia que pudiera producirse en las mismas, 
incluidas aquellas de todo punto imprevisibles e inevitables como ocurre en el 
presente caso. Es cierto que este Tribunal ha considerado en algunas de sus 
resoluciones que la brusca irrupción de un animal salvaje en una vía rápida, como 
son las autovías y las autopistas, carreteras destinadas al tránsito de vehículos en 
particulares condiciones de rapidez y seguridad, constituye una circunstancia 
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abiertamente perturbadora, por lo súbito y desacostumbrado, de aquellas condiciones 
normales previsibles en general para los usuarios de una vía que goza de protección 
perimetral por medio de vallas, y que de producirse esta circunstancia puede suponer 
un incumplimiento de los deberes de la Administración como titular del dominio 
público viario y ser determinante de una responsabilidad patrimonial. Pero no es este 
el supuesto de autos, en el que nos encontramos ante una carretera nacional que no 
tiene la consideración de vía rápida, ni goza por tanto de protección perimetral que 
pudiera impedir la presencia súbita de animales en la calzada, circunstancia, por otra 
parte, previsible para los usuarios, cuando además en estos casos ni aún extremando 
las precauciones podría nunca una Administración diligente asegurar que dicha 
circunstancia no fuera a producirse, por lo que no se puede imputársele 
responsabilidad alguna ya que el daño no tiene ni puede tener la consideración de 
antijurídico ni es consecuencia del funcionamiento del servicio público, sin que obste 
a la anterior conclusión el hecho de que no hubiera señalización específica de peligro 
por animales sueltos, pues ni tal circunstancia ha resultado acreditada salvo por las 
manifestaciones del actor -nada de ello se dice en el atestado ni en los informes 
obrantes en el expediente-, ni sería suficiente en sí misma para fundar la 
responsabilidad patrimonial del Estado pues según el propio relato del recurrente la 
aparición del animal fue súbita, durante la noche y cuando circulaba a muy escasa 
velocidad -50 km. por hora, en escrito de conclusiones-, no dándole tiempo siquiera a 
frenar, por lo que la señalización exigida, que se dice ausente, en nada hubiera 
alterado el resultado producido.” 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades obrants en l’expedient es considera que en el present supòsit 
no han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement 
de responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, procedeix eximir a la Diputació de 
Girona del deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, l’instructor que sota signa 
proposa que per l’òrgan competent es dicti resolució desestimatòria de la reclamació 
presentada.” 
 
D'acord amb el que disposa l'article 142 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú; l'article 13.2 del Reglament dels Procediments de les Administracions 
Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial (RD 429/1993, de 26 de maig); i 
de conformitat amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del Diputat delegat 
de Xarxa Viària, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. 
J.J.D.M.(expedient 2016/18), relativa a danys materials i personals soferts en accident 
de circulació a la carretera GI-V-6701, circulant amb el vehicle amb matrícula --------, 
en data 22 d’agost de 2015. 
 
SEGON. Notificar la present resolució als interessats. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES  – 
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
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33. JG931/000011/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i Hisenda ; 
Recursos Humans (012): Autoritzar exercici activita t privada compatible al 
Sr. Narcís Castells Calzada. (Exp. 2017/500). 

 
Amb data 29 de desembre de 2016 el Sr. Narcís Castells Calzada, funcionari de la 
Diputació de Girona que ocupa un lloc de treball d’arxiver a la Diputació de Girona, ha 
sol·licitat la compatibilitat per exercir una activitat privada per exercir un càrrec amb 
funcions de direcció, representació o assessorament en una societat, d’acord amb el 
model de declaració responsable que ha facilitat la Corporació als seus empleats. 
(Exp. 2017/500)  
 
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. Castells, l’activitat declarada és la d’administrador únic de la societat 
GEST PATRIMONIAL 2016 SL, dedicada a la gestió i intermediació immobiliària, de 
forma que no hi ha relació directa amb les seves funcions com a arxiver 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 
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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. Narcís Castells.  
 
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. Narcís Castells, atès que la seva dedicació a 
l’activitat privada serà de 3 hores setmanals, no es supera 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 
general. En aquest cas, tampoc existeix cap prohibició d’autoritzar una compatibilitat 
en el lloc de treball del Sr. Narcís Castells, 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.  
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En base a aquests antecedents i consideracions, la 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:  Narcís Castells Calzada 
Registre d’Entrada declaració:  1-2016-020094-1 
Lloc de treball a la Diputació:  Arxiver 
Tipus d’activitat sol·licitada:  Activitat privada, exercici del càrrec 

d’administrador únic 
Descripció de l’activitat:  Gestió i intermediació immobiliària 
Raó social:  Gest Patrimonial 2016 SL 
Dedicació horària:  3 hores setmanals 

 
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. 
 
34. Proposicions Urgents 
 
FORA DE L’ORDRE DEL DIA  i prèvia declaració d’urgència proposada per la 
Presidència i adoptada per la majoria absoluta dels assistents, i d’acord amb el que 
disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es passa a tractar el 
següent assumpte: 
 
34.1. JG931/000002/2017-PDDNT; Proposta Diputat Del egat Noves Tecnologies;  
Sistemes i tecnologies de la Informació (016):  Apr ovació de la convocatòria de 
l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Ben estar de la Diputació de 
Girona, per tal que museus i col·leccions de les co marques gironines es dotin 
d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies  per l'any 2017. (Exp. 
2017/657). 
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De conformitat amb allò que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 997/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de l’esmentada llei i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i 
vista la fiscalització realitzada segons la ICI aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona en data vint de maig de 2014, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat de Noves Tecnologies de la Informació, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar de la Diputació de Girona, per tal que museus i col·leccions de les 
comarques gironines es dotin d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies 
per l’any 2017, que es transcriu literalment tot seguit: 
 
“CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE CULTURA, NOVES 
TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PER 
TAL QUE MUSEUS I COL·LECCIONS DE LES COMARQUES GIRONINES ES 
DOTIN D'EQUIPAMENTS RELACIONATS AMB LES NOVES TECNOLOGIES. ANY 
2017. 
 
1. Objecte 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases 
específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona, per tal que 
museus i col·leccions de les comarques gironines es dotin d'equipament relacionat 
amb les noves tecnologies (anualitat 2017) aprovades pel Ple del dia 21 d’octubre de 
2014 i publicades al BOP núm. 206, de 28 d’octubre de 2014. 
2. Crèdit pressupostari 
Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es faran a càrrec 
de l’aplicació 510 4910 76201 “Ajuts ajuntaments material informàtic per a museus i 
col·leccions”, dotada amb 15.000 €, i l’aplicació 510 4910 78000 “Ajuts ONL material 
informàtic per a museus i col·leccions”, dotada amb 15.000 €.  
3. Criteris de repartiment i imports resultants 
L’import global que es destina a la convocatòria és de 30.000 €.  
4. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini per presentar les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta 
convocatòria al BOP de Girona i finalitza el 31 de març de 2017. 
Per presentar les sol·licituds, cal emplenar el model normalitzat que trobareu a la 
pàgina web de la Diputació de Girona www.ddgi.cat/subvencions, signar-lo 
electrònicament i enviar-lo per l’EACAT (ajuntaments) o per l’ETRAM (entitats). 
5. Termini de resolució i notificació 
La Junta de Govern ha d’adoptar una resolució respecte a les sol·licituds en un 
termini màxim de 4 mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria, sens perjudici que aquest òrgan en posposi els efectes a una data 
posterior. 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat una resolució, el 
sol·licitant pot entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu. 
La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera 
individualitzada, en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data en què 
s’adopti la resolució. 
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la notificació. Alternativament i de manera potestativa, es pot interposar 
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recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes, a comptar des del dia següent a la notificació formal. 
7. Obligació de difusió i publicitat 
La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i al web de la Diputació. 
Els museus o col·leccions beneficiaris hauran de fer constar el suport econòmic de la 
Diputació de Girona en la millora del seu equipament informàtic. Per fer-ho podran 
utilitzar entre altres  la pàgina web o bé el taulell d'anuncis del museu o col·lecció. 
S'haurà d'acreditar en la presentació del compte justificatiu mitjançant fotografia o bé 
una impressió de la pàgina web. 
8. Termini de justificació de les subvencions 
El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat finalitza el 15 de novembre 
de 2017."  
 
SEGON. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les 
esmentades bases, i fixar la dotació pressupostària, d’import 15.000 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 510 4910 76201 “Ajuts ajuntaments material informàtic per 
a museus i col·leccions”, i 15.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 510 
4910 78000 “Ajuts ONL material informàtic per a museus i col·leccions”, del 
pressupost corporatiu de l’exercici 2017. 
 
TERCER. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler 
d’Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web 
corporativa. 
 
35. Precs i preguntes 
 
No se’n formula cap 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les onze i deu 
minuts del matí, de la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi, el 
secretari, que en dono fe. 
_____________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 
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