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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
JUNTA DE GOVERN NÚM. 932 

 
 
 

CARÀCTER:  Ordinària 
DATA:  7 de març 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  
 
Han excusat la seva absència el diputat vicepresident primer Miquel Noguer i Planas 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, els diputats senyors Josep M. Corominas 
i Barnadas, Carles Salgas i Pedrosa, Carlos Álvarez i González, Lluís Costabella i 
Portella, i també el Sr. Juan José Serrán i Báez, Cap del Gabinet de Presidència. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 21 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: 

2.1. JG932/000002/2017-11-15PASSIP; 11-15Proposta Assistència Presidència; 
Oficina de Comunicació (002): Conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i el Consell Comarcal del Gironès, per al muntatge de l'exposició 
"Camins" de Rafel Bosch. (Exp. 2017/1223). 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
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3. JG932/000016/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Esmena d'error material de l'acord de Junta de 
Govern de 10 de gener de 2017, en el qual s'aprova un canvi de destí de l'obra 
del PUOSC anualitat 2012 de l'ajuntament de Llançà, DG-2012/59. (Exp. 
2016/4852). 

4. JG932/000015/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovació convenis amb els consells comarcal 
per any 2017. (Exp. 2016/6324). 

5. JG932/000001/2017-11-15PPCMIA; 11-Proposta Pres. Conserv. de Música 
Isaac Albéniz; Conservatori de Música: Aprovació Preu Públic XVI Premis 
d'Interpretació Musical. (Exp.2017/69). 

6. JG932/000030/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Concedir la subvenció a  l'Ajuntament de 
Castell-Platja d'Aro per les Jornades Fotogràfiques. (Exp.2017/874). 

7. JG932/000029/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Concedir la subvenció a l'Ajuntament de 
Garrigàs V Mirador Photo. (Exp.2017/842). 

8. JG932/000032/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Concedir la subvenció a l'Associació Amics 
de la Fotografia de Torroella de Montgrí Mirades V Festival de Fotografia. 
(Exp.2017/843). 

9. JG932/000042/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Institut Ramon Muntaner una 
subvenció per al finançament de la convocatòria de Beques de Recerca 
Francesc Eiximenis per a l'anualitat 207. (Exp. 2017/603). 

10. JG932/000034/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Tossa de Mar per al finançament del II Festival de Rumba i 
Música Catalana. (Exp. 2017/743). 

11. JG932/000036/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Agrupació d'Aplecs Sardanistes de les comarques gironines, de l'Escala, per al 
finançament de l'organització i celebració dels aplecs de sardanes. 
(Exp.2017/575). 

12. JG932/000041/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Josep Pla, de Palafrugell, per al finançament de la promoció de la 
lectura i els estudis del patrimoni literari de Josep Pla. (Exp. 2017/949). 

13. JG932/000035/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Palafrugell per al finançament del Festival de Jazz Costa Brava 
(Exp. 2017/740). 

14. JG932/000015/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Area Promoció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovació 
esborrany contracte a subscriure amb l'Ajuntament de Besalú per a la cessió en 
comodat de diverses peces de terrissa procedents de l'església de Sant Julià de 
Besalú. (Exp. 2017/1263). 

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

del dia 21 de febrer de 2017. 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 21 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: 

 
2.1. JG932/000002/2017-11-15PASSIP; 11-15Proposta A ssistència Presidència ; 

Oficina de Comunicació (002): Conveni de col·labora ció entre la Diputació 
de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, per al  muntatge de l'exposició 
"Camins" de Rafel Bosch. (Exp. 2017/1223). 

 
Vist l’informe en relació al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès per al muntatge de l'exposició “Camins” de Rafel 
Bosch, la Junta de Govern, a proposta del president de la Diputació de Girona, per 
unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès per al muntatge de l'exposició “Camins” de Rafel Bosch, del 
següent tenor literal:  
 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, PER AL MUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ 
“CAMINS” DE RAFEL BOSCH  
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 

DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Pere Vila i Fulcarà, 
assistit pel secretari general,  Sr. Jordi Batllori Nouvilas, en virtut del decret de 
presidència de 25 de febrer de 2016 i ratificat per la Junta de Govern de 15 de març 
de 2016. 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, representat pel seu president, Sr. Jaume 
Busquets i Arnau , en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de data 27 de 
juliol de 2011. 
II. ANTECENDENTS I MOTIVACIÓ Primer.-  Que la Diputació de Girona, a traves de 
la seva oficina de Difusió, crea, organitza i gestiona propostes expositives de 
producció pròpia o en col·laboració amb organismes, ajuntaments i entitats i les 
ofereix als ens locals de les comarques gironines, sense cap cost econòmic, amb 
l’objectiu, d’una banda, de facilitar als municipis gironins una bona programació 
cultural, i, de l’altra, de fomentar i promocionar la comunitat artística gironina. 
Segon.- Que el Consell Comarcal del Gironès té la titularitat de la Casa de Cultura les 
Bernardes de Salt, la qual, a través de la direcció de l'establiment, ha promogut la 
iniciativa de fer arribar als ajuntaments, associacions i entitats de les comarques 
gironines algunes de les mostres de fotografia que s'han pogut veure a la sala Les 
Bernardes Photo d'aquest centre cultural, i incloure-les dins el cicle d'exposicions 
itinerants de la Diputació de Girona. Tercer.- Que la Diputació de Girona corrobora el 
seu interès en aquesta iniciativa i expressa la seva voluntat de participació en aquest 
esdeveniment. Quart.- Que les Bernades de Salt ha organitzat una exposició del 
fotògraf Rafel Bosch: “Camins”, formada per 25 fotografies emmarcades a 50 x 50 



 
 

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

4 

cm, i que prèviament les Bernades de Salt ha signat un contracte de cessió de les 
fotografies amb aquest autor per establir els criteris per la utilització de les imatges, 
que inclou els dret d'ús i explotació d'aquestes imatges. Cinquè.-  Que ambdues parts 
acorden subscriure un conveni de col·laboració per tal de dur a terme l’esmentada 
exposició amb els següents PACTES Primer. Objecte. L'objecte d'aquest conveni és 
la col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès a 
través la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt per incloure l'exposició “Camins” de 
Rafel Bosch dins el cicle exposicions itinerants de la Diputació de Girona i així poder-
la oferir als ens locals de les comarques gironines. 
Segon. Exposició. L’exposició passarà a formar part  de l'oferta expositiva de la 
Diputació de Girona durant un mínim d'un any prorrogable, a comptar de la signatura 
del present conveni i a partir d’aquesta data, s'oferirà amb caràcter itinerant als 
municipis que hi estiguin interessats.  
Per aquesta finalitat el Consell Comarcal del Gironès a través la Casa de Cultura Les 
Bernardes de Salt autoritza a la Diputació de Girona a portar a terme els actes de 
reproducció, distribució i comunicació pública de les obres que proporciona per a fer 
possible l'exposició, per tal de poder efectuar la promoció, informació i documentació 
de l’exposició. Així mateix, amb finalitats d’informar dels continguts de l’exposició, la 
Diputació podrà adaptar reproduccions de les obres als formats propis dels diferents 
mitjans i suports, inclosa la seva modificació o reproducció parcial. La Diputació podrà 
portar a terme directament aquests actes o bé de comú acord amb els ajuntaments, 
associacions i altres entitats gironines sense ànim de lucre que l’acolliran durant la 
seva itinerància. Aquesta autorització inclou l’edició de materials de divulgació i la 
posada a disposició per mitjà de la xarxa Internet i l’edició del catàleg de l’exposició. 
Així mateix, la Diputació podrà preparar i difondre una versió electrònica o virtual de 
l’exposició per mitjà de la xarxa Internet, sense estar subjecte a límit temporal. Així 
mateix autoritza la utilització del nom  i imatge personal dels autors per a les mateixes 
finalitats. La gestió de les exposicions itinerants anirà a càrrec de la Diputació de 
Girona, a través de l'oficina de Difusió  del gabinet de Presidència que assumirà la 
realització del muntatge i desmuntatge de l'exposició. 
Tercer. Contraprestacions. El Consell Comarcal del Gironès a través la Casa de 
Cultura Les Bernardes de Salt facilitarà l’exposició “Camins” de Rafel Bosch per 
incloure-la dins el programa d'exposicions itinerants de la Diputació de Girona per un 
període d'un any a comptar des de la signatura del present conveni, prorrogable. En 
contrapartida, la Diputació s'encarregarà i es farà càrrec del muntatge i desmuntatge 
de l'exposició, assumint totes les despeses que la mateixa comporti. 
La Diputació també es compromet a retornar les obres al Consell Comarcal del 
Gironès a través la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt un cop hagin finalitzat 
totes les itineràncies. Quart. Assegurances i transport. Com a cessionària de 
l'exposició, la Diputació de Girona, ha de subscriure una pòlissa de responsabilitat 
que garanteixi la cobertura del trencament, pèrdua de les fotografies o qualsevol altre 
sinistre que es produeixi, un cop surtin les peces del lloc d'origen i fins que es tornin. 
Cinquè. Interpretació del conveni. El present conveni és de naturalesa administrativa i 
serà la jurisdicció contenciosa administrativa l’encarregada del coneixement i de la 
resolució de qualsevol conflicte que derivi de l’aplicació i de la interpretació de mateix. 
I en prova de conformitat, les dues persones que l’atorguen signen aquest conveni en 
el lloc i la data que s’assenyalen”  
 
SEGON. Facultar el president de la Corporació per a la signatura del Conveni i de 
qualsevol altre document que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord.  
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ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSI ONS 
INFORMATIVES 

 
3. JG932/000016/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Esmen a d'error material de 
l'acord de Junta de Govern de 10 de gener de 2017, en el qual s'aprova un 
canvi de destí de l'obra del PUOSC anualitat 2012 d e l'ajuntament de 
Llançà, DG-2012/59. (Exp. 2016/4852). 

 
En l’acord de Junta de Govern de 10 de gener de 2017, es va aprovar un canvi de 
destí de l’obra del PUOSC anualitat 2012 de l’Ajuntament de Llançà. 
 
Vist l’error material detectat en el requadre del punt primer que estableix l’import de la 
subvenció de l’obra “Millora del soterrani i la façana de l’edifici de serveis municipal”, 
allà on diu 12.400,25 € ha de dir 27.843,22 €. 
 
Atesa la normativa que regeix el Programa específic, la Junta de Govern, a proposta 
del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat 
ACORDA: 
 
“PRIMER. Modificar l’import de la subvenció concedida en el requadre del punt primer 
de l’acord de Junta de Govern de 10 de gener de 2017, d’aprovació d’un canvi de 
destí de l’obra “Millora del soterrani i la façana de l’edifici de serveis municipal” DG-
2012/59 (exp. núm. 6745/2016) del PUOSC anualitat 2012 de l’ajuntament de Llançà, 
el qual quedarà establert en els termes següents: 
 
.../... 
 

 
Exp. núm. 

 
Codi 

petició 

 
Obra 

 
Pressupost 

 
Subvenció 

 
% 

pressupost 

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

40.243,47 € 27.843,22 € 69,19 % 

 
.../... 
 
SEGON. Traslladar l'acord a l'Ajuntament de Llançà, als Serveis Territorials a Girona 
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
4. JG932/000015/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació convenis amb els 
consells comarcals per any 2017. (Exp. 2016/6324). 

 
La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions  també es 
poden complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les 
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diputacions i els consells comarcals, d'acord amb el que preveu l'article 93 del mateix 
tex legal. 
 
De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals en 
les seves actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques a través de 
convenis, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any les ajudes 
corresponents. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2017 hi figura una 
partida nominativa a favor de cada consell comarcal, de conformitat amb el que 
preveuen 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; 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar els convenis que se subscriuran amb els consells comarcals de la 
demarcació de Girona per a la concessió de suport econòmic en la prestació de 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis per 
actuacions de salut pública, transport escolar i el servei comarcal de prevenció 
d’incendis per l’any 2017. Aquests convenis s’adjunten a la proposta com a Annex I, 
que s’integra en aquest acord a tots els efectes legals. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries de l’any 2017. 
 

Consell 
comarcal NIF Expedient 

Aplicació 
pressupostària Import (€) 

Alt Empordà P6700008C 6324/2016 400/9430/46501 896.155,83 

Baix Empordà P6700009A 729/2017 400/9430/46502 533.212,23 

Cerdanya P1700016G 731/2017 400/9430/46503 256.092,00 

Garrotxa P6700007E 732/2017 400/9430/46504 602.299,91 

Gironès P6700003D 733/2017 400/9430/46505 591.767,17 

Pla de l’Estany P6700010I 734/2017 400/9430/46506 319.770,35 

Ripollès P6700004B 735/2017 400/9430/46507 377.505,72 

Selva P6700002F 736/2017 400/9430/46508 703.670,78 

TOTAL    4.280.474,00 
 
TERCER. Sotmetre els convenis a l’aprovació de cada consell comarcal. 
 
QUART. El pagament de l'aportació de la Diputació als consells comarcals es 
realitzarà mitjançant una transferència corrent. S’efectuarà un primer pagament del 50 
% un cop signat el conveni per ambdues institucions. El segon pagament es farà dins 
el segon trimestre de 2017, un cop els consells comarcals hagin presentat la memòria 
justificativa del conveni de l’any anterior. La Diputació es reserva la facultat de 
comprovar posteriorment les activitats subvencionades i d’examinar la memòria i la 
documentació justificativa corresponent. 
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CINQUÈ. Els consells comarcals hauran de trametre a la Diputació de Girona, dins el 
primer trimestre de l'any 2018 , una memòria que acrediti l’aplicació de l'aportació 
rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest conveni. Aquesta memòria exposarà 
els serveis d'assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, les actuacions 
en matèria de salut pública prestats als municipis i el resultat econòmic final dels 
serveis subvencionats, i detallarà els ingressos rebuts i les despeses a càrrec del 
Consell. La memòria s’haurà d’acompanyar del certificat de la Secretaria/Intervenció 
del Consell que acrediti la imputació de les despeses i ingressos al pressupost de 
l’any 2017. 
 
Per al transport escolar no obligatori, caldrà presentar dins el termini que finalitza el 
31 d’octubre de 2017  un compte justificatiu específic en què s'acrediti una despesa 
de com a mínim el doble de l’import de la subvenció i el balanç econòmic de l’activitat 
en el curs escolar 2016-2017. 
 
Per al servei comarcal de prevenció d’incendis, caldrà presentar dins el termini que 
finalitza el 31 de març de 2018  un compte justificatiu específic en què s’acrediti una 
despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció i una memòria/informe 
de finalització de l’actuació. 
 
SISÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la 
signatura dels convenis. 
 
ANNEX I 
 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA ALS 
MUNICIPIS, PER ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA, TRANSPORT 
ESCOLAR I PREVENCIÓ D’INCENDIS (ANY 2017) 
6324/2016 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Pere 
Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia  
I de l’altra, el CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ, amb el NIF P6700008C, 
representat pel seu president, el Sr. Ferran Roquer i Padrosa, assistit pel secretari del 
Consell, el Sr. Francisco L. Muñoz Cameo. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden 
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les 
diputacions i els consells comarcals, d’acord amb el que preveu l’article 93 del mateix 
tex legal.  
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren amb els municipis en 
la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica; 
també realitzen i coordinen actuacions de salut pública i transport escolar en l’àmbit 
municipal i el servei comarcal de prevenció d’incendis. 
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Des de fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals 
en aquestes actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques per mitjà 
de convenis.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà subscriu aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents: 
PACTES 
PRIMER. L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (en endavant, el Consell) per a la 
prestació general de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i  
tècnica als municipis i també per a diverses actuacions en matèria de salut pública 
(recollida d’animals domèstics, fonts naturals, etc.), coordinació del servei comarcal 
de prevenció d’incendis, per al període de gener a desembre de 2017, i per a 
transport escolar no obligatori del curs 2016-2017. 
SEGON. La Diputació farà una aportació econòmica al Consell de 896.155,83 € per 
col·laborar en el finançament d’aquest organisme en els àmbits assenyalats en el 
pacte primer pel període de gener a desembre de 2017. També és objecte d'aquest 
conveni la participació econòmica de la Diputació en el finançament de la potenciació 
dels equips que presten els serveis de cooperació tècnica, econòmica i 
juridicoadministrativa del Consell des que va deixar de prestar els serveis de gestió 
tributària i recaptació. 
Dins l'import global atorgat, de 896.155,83 €, s'hi inclouen les aportacions finalistes 
següents: 
Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2016-2017, en el 
marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya: 66.769,23 €.  
Per ajut al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis:  17.821,78 €. 
TERCER. El pagament al Consell de l’aportació de la Diputació es realitzarà 
mitjançant una transferència corrent. S’efectuarà un primer pagament del 50 % un cop 
signat el conveni per ambdues institucions. El segon pagament es farà dins el segon 
trimestre de 2017, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa del 
conveni de l’any anterior. 
QUART. El Consell haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2018, una memòria que acrediti l’aplicació de l’aportació d’aquesta 
als serveis i activitats objecte d’aquest conveni. Aquesta memòria haurà d’exposar els 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també les 
actuacions en matèria de salut pública prestats als municipis, i el resultat econòmic 
final dels serveis subvencionats, amb detall dels ingressos rebuts i  les despeses a 
càrrec del Consell. La memòria s’haurà d’acompanyar del certificat de la 
Secretaria/Intervenció del Consell que acrediti la imputació de les despeses i 
ingressos al pressupost de l’any 2017. 
En la memòria s'exposaran de manera separada les actuacions derivades de les 
aportacions finalistes detallades al pacte segon: 
Per al transport escolar no obligatori, caldrà presentar dins el termini, que finalitza el 
31 d’octubre de 2017, un compte justificatiu específic que acrediti una despesa de 
com a mínim el doble de l’import de la subvenció i el balanç econòmic de l’activitat en 
el curs escolar 2016-2017.  
Pel servei comarcal de prevenció d’incendis, caldrà presentar dins el termini, que 
finalitza el 31 de març de 2018, un compte justificatiu específic que acrediti una 
despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció i una memòria/informe 
de finalització de l’actuació. 
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Si l’import global de les despeses ocasionades per les actuacions i els serveis 
subvencionats és superior a l’aportació de la Diputació, aquesta es mantindrà en la 
quantitat atorgada. 
En el supòsit que les despeses acreditades siguin inferiors a l’aportació de la 
Diputació i no disposin d’altres fonts de finançament, l’ajut es reduirà al cost 
efectivament justificat, i això donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes 
en excés.  
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions 
reconegudes per part del Consell, encara que no n’hagi efectuat el pagament efectiu.  
CINQUÈ. Amb la signatura d’aquest conveni, el Consell declara que no està incurs en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que està al corrent 
de les obligacions de reintegrament de subvencions, alhora que autoritza la Diputació 
de Girona perquè pugui efectuar les consultes necessàries a l’efecte de comprovar 
que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions (RD 887/2006).  
SISÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
s’estimin convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, 
l’acompliment de les actuacions, ja que la seva aportació té des de l’inici la 
consideració de finalista. 
SETÈ. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, es farà constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el seu 
finançament. 
VUITÈ. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 
31 de març de 2018, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les 
parts, nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell podrà demanar, abans 
que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per 
justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
NOVÈ. No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
DESÈ. Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa 
administrativa serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin 
sorgir entre les parts. 
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest conveni. 
Girona, Figueres, Per la Diputació, El president, Pere Vila i Fulcarà, Pel Consell 
Comarcal, El president, Ferran Roquer i Padrosa, El secretari general, Jordi Batllori 
Nouvilas, El secretari, Francisco L. Muñoz Cameo 
 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA ALS 
MUNICIPIS, PER ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA, TRANSPORT 
ESCOLAR I PREVENCIÓ D’INCENDIS (ANY 2017) 
729/2017 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Pere 
Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia  
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I de l'altra, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ, amb NIF P6700009A 
representada pel seu president, Sr. Joan Català i Pagès, assistit pel secretari del 
Consell, Sr. Secundino Fernández i Suarez. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden 
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les 
diputacions i els consells comarcals, d’acord amb el que preveu l’article 93 del mateix 
tex legal.  
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren amb els municipis en 
la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica; 
també realitzen i coordinen actuacions de salut pública i transport escolar en l’àmbit 
municipal i el servei comarcal de prevenció d’incendis. 
Des de fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals 
en aquestes actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques per mitjà 
de convenis.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal del Baix Empordà subscriu aquest conveni 
de col·laboració amb subjecció als següents: 
PACTES 
PRIMER. L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal del Baix Empordà (en endavant, el Consell) per a 
la prestació general de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i  
tècnica als municipis i també per a diverses actuacions en matèria de salut pública 
(recollida d’animals domèstics, fonts naturals, etc.), coordinació del servei comarcal 
de prevenció d’incendis, per al període de gener a desembre de 2017, i per a 
transport escolar no obligatori del curs 2016-2017. 
SEGON. La Diputació farà una aportació econòmica al Consell de 533.212,33 € per 
col·laborar en el finançament d’aquest organisme en els àmbits assenyalats en el 
pacte primer pel període de gener a desembre de 2017.  
Dins l'import global atorgat, de 533.212,33 €, s'hi inclouen les aportacions finalistes 
següents: 
Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2016-2017, en el 
marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya: 50.940,96 €.  
Per ajut al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 8.910,89 €. 
TERCER. El pagament al Consell de l’aportació de la Diputació es realitzarà 
mitjançant una transferència corrent. S’efectuarà un primer pagament del 50 % un cop 
signat el conveni per ambdues institucions. El segon pagament es farà dins el segon 
trimestre de 2017, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa del 
conveni de l’any anterior. 
QUART. El Consell haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2018, una memòria que acrediti l’aplicació de l’aportació d’aquesta 
als serveis i activitats objecte d’aquest conveni. Aquesta memòria haurà d’exposar els 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també les 
actuacions en matèria de salut pública prestats als municipis, i el resultat econòmic 
final dels serveis subvencionats, amb detall dels ingressos rebuts i  les despeses a 
càrrec del Consell. La memòria s’haurà d’acompanyar del certificat de la 
Secretaria/Intervenció del Consell que acrediti la imputació de les despeses i 
ingressos al pressupost de l’any 2017. 
En la memòria s'exposaran de manera separada les actuacions derivades de les 
aportacions finalistes detallades al pacte segon: 
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Per al transport escolar no obligatori, caldrà presentar dins el termini, que finalitza el 
31 d’octubre de 2017, un compte justificatiu específic que acrediti una despesa de 
com a mínim el doble de l’import de la subvenció i el balanç econòmic de l’activitat en 
el curs escolar 2016-2017.  
Pel servei comarcal de prevenció d’incendis, caldrà presentar dins el termini, que 
finalitza el 31 de març de 2018, un compte justificatiu específic que acrediti una 
despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció i una memòria/informe 
de finalització de l’actuació. 
Si l’import global de les despeses ocasionades per les actuacions i els serveis 
subvencionats és superior a l’aportació de la Diputació, aquesta es mantindrà en la 
quantitat atorgada. 
En el supòsit que les despeses acreditades siguin inferiors a l’aportació de la 
Diputació i no disposin d’altres fonts de finançament, l’ajut es reduirà al cost 
efectivament justificat, i això donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes 
en excés.  
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions 
reconegudes per part del Consell, encara que no n’hagi efectuat el pagament efectiu.  
CINQUÈ. Amb la signatura d’aquest conveni, el Consell declara que no està incurs en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que està al corrent 
de les obligacions de reintegrament de subvencions, alhora que autoritza la Diputació 
de Girona perquè pugui efectuar les consultes necessàries a l’efecte de comprovar 
que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions (RD 887/2006).  
SISÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
s’estimin convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, 
l’acompliment de les actuacions, ja que la seva aportació té des de l’inici la 
consideració de finalista. 
SETÈ. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, es farà constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el seu 
finançament. 
VUITÈ. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 
31 de març de 2018, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les 
parts, nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell podrà demanar, abans 
que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per 
justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
NOVÈ. No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
DESÈ. Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa 
administrativa serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin 
sorgir entre les parts. 
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest conveni. 
Girona, La Bisbal d'Empordà, Per la Diputació, El president,. Pere Vila i Fulcarà, Pel 
Consell Comarcal, El President, Joan Català i Pagès, El secretari general, Jordi 
Batllori Nouvilas, El secretari, Secundino Fernández i Suarez. 
 
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
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D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA ALS 
MUNICIPIS, PER ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA I TRANSPORT 
ESCOLAR (ANY 2017) 
731/2017 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Pere 
Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia  
I de l'altra, el CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA, amb NIF P1700016G 
representada pel seu president, Sr. Ramon Moliner i Serra, assistit pel secretari del 
Consell, el Sr. Antonio Macias Barrachina. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden 
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les 
diputacions i els consells comarcals, d’acord amb el que preveu l’article 93 del mateix 
tex legal.  
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren amb els municipis en 
la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica; 
també realitzen i coordinen actuacions de salut pública i transport escolar en l’àmbit 
municipal. 
Des de fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals 
en aquestes actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques per mitjà 
de convenis.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal de la Cerdanya subscriu aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents: 
PACTES 
PRIMER. L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal de la Cerdanya (en endavant, el Consell) per a la 
prestació general de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i  
tècnica als municipis i també per a diverses actuacions en matèria de salut pública 
(recollida d’animals domèstics, fonts naturals, etc) per al període de gener a 
desembre de 2017, i per a transport escolar no obligatori del curs 2016-2017. 
SEGON. La Diputació farà una aportació econòmica al Consell de 256.092,00 € per 
col·laborar en el finançament d’aquest organisme en els àmbits assenyalats en el 
pacte primer pel període de gener a desembre de 2017.  
Dins l'import global atorgat, de 256.092,00 €, s'hi inclouen les aportacions finalistes 
següents: 
Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2016-2017, en el 
marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 15.791,85 €.  
TERCER. El pagament al Consell de l’aportació de la Diputació es realitzarà 
mitjançant una transferència corrent. S’efectuarà un primer pagament del 50 % un cop 
signat el conveni per ambdues institucions. El segon pagament es farà dins el segon 
trimestre de 2017, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa del 
conveni de l’any anterior. 
QUART. El Consell haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2018, una memòria que acrediti l’aplicació de l’aportació d’aquesta 
als serveis i activitats objecte d’aquest conveni. Aquesta memòria haurà d’exposar els 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també les 
actuacions en matèria de salut pública prestats als municipis, i el resultat econòmic 
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final dels serveis subvencionats, amb detall dels ingressos rebuts i  les despeses a 
càrrec del Consell. La memòria s’haurà d’acompanyar del certificat de la 
Secretaria/Intervenció del Consell que acrediti la imputació de les despeses i 
ingressos al pressupost de l’any 2017. 
En la memòria s'exposaran de manera separada les actuacions derivades de les 
aportacions finalistes detallades al pacte segon: 
Per al transport escolar no obligatori, caldrà presentar dins el termini, que finalitza el 
31 d’octubre de 2017, un compte justificatiu específic que acrediti una despesa de 
com a mínim el doble de l’import de la subvenció i el balanç econòmic de l’activitat en 
el curs escolar 2016-2017.  
Si l’import global de les despeses ocasionades per les actuacions i els serveis 
subvencionats és superior a l’aportació de la Diputació, aquesta es mantindrà en la 
quantitat atorgada. 
En el supòsit que les despeses acreditades siguin inferiors a l’aportació de la 
Diputació i no disposin d’altres fonts de finançament, l’ajut es reduirà al cost 
efectivament justificat, i això donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes 
en excés.  
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions 
reconegudes per part del Consell, encara que no n’hagi efectuat el pagament efectiu.  
CINQUÈ. Amb la signatura d’aquest conveni, el Consell declara que no està incurs en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que està al corrent 
de les obligacions de reintegrament de subvencions, alhora que autoritza la Diputació 
de Girona perquè pugui efectuar les consultes necessàries a l’efecte de comprovar 
que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions (RD 887/2006).  
SISÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
s’estimin convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, 
l’acompliment de les actuacions, ja que la seva aportació té des de l’inici la 
consideració de finalista. 
SETÈ. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, es farà constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el seu 
finançament. 
VUITÈ. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 
31 de març de 2018, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les 
parts, nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell podrà demanar, abans 
que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per 
justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
NOVÈ. No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
DESÈ. Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa 
administrativa serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin 
sorgir entre les parts. 
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest conveni. 
Girona, Puigcerdà, Per la Diputació, El president, Pere Vila i Fulcarà, Pel Consell 
Comarcal, El President, Ramon Moliner i Serra, El secretari general, Jordi Batllori 
Nouvilas, El secretari, Antonio Macias Barrachina 
 
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA ALS 
MUNICIPIS, PER ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA, TRANSPORT 
ESCOLAR I PREVENCIÓ D’INCENDIS (ANY 2017) 
732/2017 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Pere 
Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia  
I de l'altra, el CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA, amb NIF P6700007E, 
representada pel seu president, Sr. Joan Espona i Agustí assistit per la secretaria del 
Consell, la Sra. Alicia Vila Torrents  
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden 
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les 
diputacions i els consells comarcals, d’acord amb el que preveu l’article 93 del mateix 
tex legal.  
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren amb els municipis en 
la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica; 
també realitzen i coordinen actuacions de salut pública i transport escolar en l’àmbit 
municipal i el servei comarcal de prevenció d’incendis. 
Des de fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals 
en aquestes actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques per mitjà 
de convenis.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal de la Garrotxa subscriu aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents: 
PACTES 
PRIMER. L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal de la Garrotxa (en endavant, el Consell) per a la 
prestació general de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i  
tècnica als municipis i també per a diverses actuacions en matèria de salut pública 
(recollida d’animals domèstics, fonts naturals, etc.), coordinació del servei comarcal 
de prevenció d’incendis, per al període de gener a desembre de 2017, i per a 
transport escolar no obligatori del curs 2016-2017. 
SEGON. La Diputació farà una aportació econòmica al Consell de 602.299,91 € per 
col·laborar en el finançament d’aquest organisme en els àmbits assenyalats en el 
pacte primer pel període de gener a desembre de 2017. També és objecte d'aquest 
conveni la participació econòmica de la Diputació en el finançament de la potenciació 
dels equips que presten els serveis de cooperació tècnica, econòmica i 
juridicoadministrativa del Consell des que va deixar de prestar els serveis de gestió 
tributària i recaptació. 
Dins l'import global atorgat, de 602.299,91 €, s'hi inclouen les aportacions finalistes 
següents: 
Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2016-2017, en el 
marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya: 170.702,75 €.  
Per ajut al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 2.475,25€. 
TERCER. El pagament al Consell de l’aportació de la Diputació es realitzarà 
mitjançant una transferència corrent. S’efectuarà un primer pagament del 50 % un cop 
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signat el conveni per ambdues institucions. El segon pagament es farà dins el segon 
trimestre de 2017, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa del 
conveni de l’any anterior. 
QUART. El Consell haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2018, una memòria que acrediti l’aplicació de l’aportació d’aquesta 
als serveis i activitats objecte d’aquest conveni. Aquesta memòria haurà d’exposar els 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també les 
actuacions en matèria de salut pública prestats als municipis, i el resultat econòmic 
final dels serveis subvencionats, amb detall dels ingressos rebuts i  les despeses a 
càrrec del Consell. La memòria s’haurà d’acompanyar del certificat de la 
Secretaria/Intervenció del Consell que acrediti la imputació de les despeses i 
ingressos al pressupost de l’any 2017. 
En la memòria s'exposaran de manera separada les actuacions derivades de les 
aportacions finalistes detallades al pacte segon: 
Per al transport escolar no obligatori, caldrà presentar dins el termini, que finalitza el 
31 d’octubre de 2017, un compte justificatiu específic que acrediti una despesa de 
com a mínim el doble de l’import de la subvenció i el balanç econòmic de l’activitat en 
el curs escolar 2016-2017.  
Pel servei comarcal de prevenció d’incendis, caldrà presentar dins el termini, que 
finalitza el 31 de març de 2018, un compte justificatiu específic que acrediti una 
despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció i una memòria/informe 
de finalització de l’actuació. 
Si l’import global de les despeses ocasionades per les actuacions i els serveis 
subvencionats és superior a l’aportació de la Diputació, aquesta es mantindrà en la 
quantitat atorgada. 
En el supòsit que les despeses acreditades siguin inferiors a l’aportació de la 
Diputació i no disposin d’altres fonts de finançament, l’ajut es reduirà al cost 
efectivament justificat, i això donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes 
en excés.  
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions 
reconegudes per part del Consell, encara que no n’hagi efectuat el pagament efectiu.  
CINQUÈ. Amb la signatura d’aquest conveni, el Consell declara que no està incurs en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que està al corrent 
de les obligacions de reintegrament de subvencions, alhora que autoritza la Diputació 
de Girona perquè pugui efectuar les consultes necessàries a l’efecte de comprovar 
que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions (RD 887/2006).  
SISÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
s’estimin convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, 
l’acompliment de les actuacions, ja que la seva aportació té des de l’inici la 
consideració de finalista. 
SETÈ. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, es farà constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el seu 
finançament. 
VUITÈ. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 
31 de març de 2018, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les 
parts, nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell podrà demanar, abans 
que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per 
justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
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NOVÈ. No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
DESÈ. Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa 
administrativa serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin 
sorgir entre les parts. 
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest conveni. 
Girona, Olot,. Per la Diputació, El president, Pere Vila i Fulcarà, Pel Consell 
Comarcal, El President, Joan Espona Agustí, El secretari general, Jordi Batllori 
Nouvilas, La secretaria, Alicia Vila Torrents. 
 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA ALS 
MUNICIPIS, PER ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA, TRANSPORT 
ESCOLAR I PREVENCIÓ D’INCENDIS (ANY 2017) 
733/2017 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Pere 
Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia  
I de l'altra, el CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, amb NIF P6700003D 
representada pel seu president, Jaume Busquets i Arnau assistit pel secretari del 
Consell, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden 
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les 
diputacions i els consells comarcals, d’acord amb el que preveu l’article 93 del mateix 
tex legal.  
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren amb els municipis en 
la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica; 
també realitzen i coordinen actuacions de salut pública i transport escolar en l’àmbit 
municipal i el servei comarcal de prevenció d’incendis. 
Des de fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals 
en aquestes actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques per mitjà 
de convenis.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal del Gironès subscriu aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents: 
PACTES 
PRIMER. L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal del Gironès (en endavant, el Consell) per a la 
prestació general de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i  
tècnica als municipis i també per a diverses actuacions en matèria de salut pública 
(recollida d’animals domèstics, fonts naturals, etc.), coordinació del servei comarcal 
de prevenció d’incendis, per al període de gener a desembre de 2017, i per a 
transport escolar no obligatori del curs 2016-2017. 
SEGON. La Diputació farà una aportació econòmica al Consell de 591.767,17 € per 
col·laborar en el finançament d’aquest organisme en els àmbits assenyalats en el 
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pacte primer pel període de gener a desembre de 2017. També és objecte d'aquest 
conveni la participació econòmica de la Diputació en el finançament de la potenciació 
dels equips que presten els serveis de cooperació tècnica, econòmica i 
juridicoadministrativa del Consell des que va deixar de prestar els serveis de gestió 
tributària i recaptació. 
Dins l'import global atorgat, de 591.767,17 €, s'hi inclouen les aportacions finalistes 
següents: 
Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2016-2017, en el 
marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya: 22.292,11 €.  
Per ajut al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 6.435,64 €. 
TERCER. El pagament al Consell de l’aportació de la Diputació es realitzarà 
mitjançant una transferència corrent. S’efectuarà un primer pagament del 50 % un cop 
signat el conveni per ambdues institucions. El segon pagament es farà dins el segon 
trimestre de 2017, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa del 
conveni de l’any anterior. 
QUART. El Consell haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2018, una memòria que acrediti l’aplicació de l’aportació d’aquesta 
als serveis i activitats objecte d’aquest conveni. Aquesta memòria haurà d’exposar els 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també les 
actuacions en matèria de salut pública prestats als municipis, i el resultat econòmic 
final dels serveis subvencionats, amb detall dels ingressos rebuts i  les despeses a 
càrrec del Consell. La memòria s’haurà d’acompanyar del certificat de la 
Secretaria/Intervenció del Consell que acrediti la imputació de les despeses i 
ingressos al pressupost de l’any 2017. 
En la memòria s'exposaran de manera separada les actuacions derivades de les 
aportacions finalistes detallades al pacte segon: 
Per al transport escolar no obligatori, caldrà presentar dins el termini, que finalitza el 
31 d’octubre de 2017, un compte justificatiu específic que acrediti una despesa de 
com a mínim el doble de l’import de la subvenció i el balanç econòmic de l’activitat en 
el curs escolar 2016-2017.  
Pel servei comarcal de prevenció d’incendis, caldrà presentar dins el termini, que 
finalitza el 31 de març de 2018, un compte justificatiu específic que acrediti una 
despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció i una memòria/informe 
de finalització de l’actuació. 
Si l’import global de les despeses ocasionades per les actuacions i els serveis 
subvencionats és superior a l’aportació de la Diputació, aquesta es mantindrà en la 
quantitat atorgada. 
En el supòsit que les despeses acreditades siguin inferiors a l’aportació de la 
Diputació i no disposin d’altres fonts de finançament, l’ajut es reduirà al cost 
efectivament justificat, i això donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes 
en excés.  
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions 
reconegudes per part del Consell, encara que no n’hagi efectuat el pagament efectiu.  
CINQUÈ. Amb la signatura d’aquest conveni, el Consell declara que no està incurs en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que està al corrent 
de les obligacions de reintegrament de subvencions, alhora que autoritza la Diputació 
de Girona perquè pugui efectuar les consultes necessàries a l’efecte de comprovar 
que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions (RD 887/2006).  
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SISÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
s’estimin convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, 
l’acompliment de les actuacions, ja que la seva aportació té des de l’inici la 
consideració de finalista. 
SETÈ. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, es farà constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el seu 
finançament. 
VUITÈ. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 
31 de març de 2018, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les 
parts, nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell podrà demanar, abans 
que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per 
justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
NOVÈ. No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
DESÈ. Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa 
administrativa serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin 
sorgir entre les parts. 
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest conveni. 
Girona, Girona, Per la Diputació, El president, Pere Vila i Fulcarà, Pel Consell 
Comarcal, El President, Jaume Busquets i Arnau, El secretari general, Jordi Batllori 
Nouvilas, El secretari, Jordi Batllori Nouvilas 
 
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA 
ALS MUNICIPIS, PER ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA, 
TRANSPORT ESCOLAR I PREVENCIÓ D’INCENDIS (ANY 2017) 
734/2017 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Pere 
Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia  
I de l'altra, el CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY, amb NIF P6700010I 
representada pel seu president, Jordi Xargay i Congost, assistit pel secretari del 
Consell, Sr. Joan Solà i Busquets.  
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden 
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les 
diputacions i els consells comarcals, d’acord amb el que preveu l’article 93 del mateix 
tex legal.  
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren amb els municipis en 
la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica; 
també realitzen i coordinen actuacions de salut pública i transport escolar en l’àmbit 
municipal i el servei comarcal de prevenció d’incendis. 
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Des de fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals 
en aquestes actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques per mitjà 
de convenis.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany subscriu aquest conveni 
de col·laboració amb subjecció als següents: 
PACTES 
PRIMER. L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (en endavant, el Consell) per a 
la prestació general de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i  
tècnica als municipis i també per a diverses actuacions en matèria de salut pública 
(recollida d’animals domèstics, fonts naturals, etc.), coordinació del servei comarcal 
de prevenció d’incendis, per al període de gener a desembre de 2017, i per a 
transport escolar no obligatori del curs 2016-2017. 
SEGON. La Diputació farà una aportació econòmica al Consell de 319.770,35 € per 
col·laborar en el finançament d’aquest organisme en els àmbits assenyalats en el 
pacte primer pel període de gener a desembre de 2017.  
Dins l'import global atorgat, de 319.770,35 €, s'hi inclouen les aportacions finalistes 
següents: 
Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2016-2017, en el 
marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya: 59.424,55 €.  
Per ajut al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 3.465,35 €. 
TERCER. El pagament al Consell de l’aportació de la Diputació es realitzarà 
mitjançant una transferència corrent. S’efectuarà un primer pagament del 50 % un cop 
signat el conveni per ambdues institucions. El segon pagament es farà dins el segon 
trimestre de 2017, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa del 
conveni de l’any anterior. 
QUART. El Consell haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2018, una memòria que acrediti l’aplicació de l’aportació d’aquesta 
als serveis i activitats objecte d’aquest conveni. Aquesta memòria haurà d’exposar els 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també les 
actuacions en matèria de salut pública prestats als municipis, i el resultat econòmic 
final dels serveis subvencionats, amb detall dels ingressos rebuts i  les despeses a 
càrrec del Consell. La memòria s’haurà d’acompanyar del certificat de la 
Secretaria/Intervenció del Consell que acrediti la imputació de les despeses i 
ingressos al pressupost de l’any 2017. 
En la memòria s'exposaran de manera separada les actuacions derivades de les 
aportacions finalistes detallades al pacte segon: 
Per al transport escolar no obligatori, caldrà presentar dins el termini, que finalitza el 
31 d’octubre de 2017, un compte justificatiu específic que acrediti una despesa de 
com a mínim el doble de l’import de la subvenció i el balanç econòmic de l’activitat en 
el curs escolar 2016-2017.  
Pel servei comarcal de prevenció d’incendis, caldrà presentar dins el termini, que 
finalitza el 31 de març de 2018, un compte justificatiu específic que acrediti una 
despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció i una memòria/informe 
de finalització de l’actuació. 
Si l’import global de les despeses ocasionades per les actuacions i els serveis 
subvencionats és superior a l’aportació de la Diputació, aquesta es mantindrà en la 
quantitat atorgada. 
En el supòsit que les despeses acreditades siguin inferiors a l’aportació de la 
Diputació i no disposin d’altres fonts de finançament, l’ajut es reduirà al cost 
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efectivament justificat, i això donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes 
en excés.  
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions 
reconegudes per part del Consell, encara que no n’hagi efectuat el pagament efectiu.  
CINQUÈ. Amb la signatura d’aquest conveni, el Consell declara que no està incurs en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que està al corrent 
de les obligacions de reintegrament de subvencions, alhora que autoritza la Diputació 
de Girona perquè pugui efectuar les consultes necessàries a l’efecte de comprovar 
que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions (RD 887/2006).  
SISÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
s’estimin convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, 
l’acompliment de les actuacions, ja que la seva aportació té des de l’inici la 
consideració de finalista. 
SETÈ. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, es farà constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el seu 
finançament. 
VUITÈ. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 
31 de març de 2018, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les 
parts, nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell podrà demanar, abans 
que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per 
justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
NOVÈ. No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
DESÈ. Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa 
administrativa serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin 
sorgir entre les parts. 
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest conveni. 
Girona, Banyoles, Per la Diputació, El president, Pere Vila i Fulcarà, Pel Consell 
Comarcal, El President, Jordi Xargay i Congost, El secretari general, Jordi Batllori 
Nouvilas, El secretari, Joan Solà i Busquets 
 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA ALS 
MUNICIPIS, PER ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA, TRANSPORT 
ESCOLAR I PREVENCIÓ D’INCENDIS (ANY 2017) 
735/2017 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Pere 
Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia  
I de l'altra, el CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, amb NIF P6700004B 
representada pel seu president, Sr. Joan Manso i Bosoms, assistit per la secretaria 
del Consell, Sra. Marta Arxé Llagostera. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
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La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden 
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les 
diputacions i els consells comarcals, d’acord amb el que preveu l’article 93 del mateix 
tex legal.  
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren amb els municipis en 
la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica; 
també realitzen i coordinen actuacions de salut pública i transport escolar en l’àmbit 
municipal i el servei comarcal de prevenció d’incendis. 
Des de fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals 
en aquestes actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques per mitjà 
de convenis.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal del Ripollès subscriu aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents: 
PACTES 
PRIMER. L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal del Ripollès (en endavant, el Consell) per a la 
prestació general de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i  
tècnica als municipis i també per a diverses actuacions en matèria de salut pública 
(recollida d’animals domèstics, fonts naturals, etc.), coordinació del servei comarcal 
de prevenció d’incendis, per al període de gener a desembre de 2017, i per a 
transport escolar no obligatori del curs 2016-2017.  
SEGON. La Diputació farà una aportació econòmica al Consell de 377.505,72 € per 
col·laborar en el finançament d’aquest organisme en els àmbits assenyalats en el 
pacte primer pel període de gener a desembre de 2017.  
Dins l'import global atorgat, de 377.505,72 €, s'hi inclouen les aportacions finalistes 
següents: 
Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2016-2017, en el 
marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya: 20.371,85 €.  
Per ajut al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 1.485.15 €. 
TERCER. El pagament al Consell de l’aportació de la Diputació es realitzarà 
mitjançant una transferència corrent. S’efectuarà un primer pagament del 50 % un cop 
signat el conveni per ambdues institucions. El segon pagament es farà dins el segon 
trimestre de 2017, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa del 
conveni de l’any anterior. 
QUART. El Consell haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2018, una memòria que acrediti l’aplicació de l’aportació d’aquesta 
als serveis i activitats objecte d’aquest conveni. Aquesta memòria haurà d’exposar els 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també les 
actuacions en matèria de salut pública prestats als municipis, i el resultat econòmic 
final dels serveis subvencionats, amb detall dels ingressos rebuts i  les despeses a 
càrrec del Consell. La memòria s’haurà d’acompanyar del certificat de la 
Secretaria/Intervenció del Consell que acrediti la imputació de les despeses i 
ingressos al pressupost de l’any 2017. 
En la memòria s'exposaran de manera separada les actuacions derivades de les 
aportacions finalistes detallades al pacte segon: 
Per al transport escolar no obligatori, caldrà presentar dins el termini, que finalitza el 
31 d’octubre de 2017, un compte justificatiu específic que acrediti una despesa de 
com a mínim el doble de l’import de la subvenció i el balanç econòmic de l’activitat en 
el curs escolar 2016-2017.  
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Pel servei comarcal de prevenció d’incendis, caldrà presentar dins el termini, que 
finalitza el 31 de març de 2018, un compte justificatiu específic que acrediti una 
despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció i una memòria/informe 
de finalització de l’actuació. 
Si l’import global de les despeses ocasionades per les actuacions i els serveis 
subvencionats és superior a l’aportació de la Diputació, aquesta es mantindrà en la 
quantitat atorgada. 
En el supòsit que les despeses acreditades siguin inferiors a l’aportació de la 
Diputació i no disposin d’altres fonts de finançament, l’ajut es reduirà al cost 
efectivament justificat, i això donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes 
en excés.  
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions 
reconegudes per part del Consell, encara que no n’hagi efectuat el pagament efectiu.  
CINQUÈ. Amb la signatura d’aquest conveni, el Consell declara que no està incurs en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que està al corrent 
de les obligacions de reintegrament de subvencions, alhora que autoritza la Diputació 
de Girona perquè pugui efectuar les consultes necessàries a l’efecte de comprovar 
que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions (RD 887/2006).  
SISÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
s’estimin convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, 
l’acompliment de les actuacions, ja que la seva aportació té des de l’inici la 
consideració de finalista. 
SETÈ. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, es farà constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el seu 
finançament. 
VUITÈ. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 
31 de març de 2018, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les 
parts, nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell podrà demanar, abans 
que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per 
justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
NOVÈ. No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
DESÈ. Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa 
administrativa serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin 
sorgir entre les parts. 
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest conveni. 
Girona, Ripoll, Per la Diputació, El president, Pere Vila i Fulcarà, Pel Consell 
Comarcal, El President, Joan Manso i Bosoms, El secretari general, Jordi Batllori 
Nouvilas, El secretari, Marta Arxé Llagostera. 
 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA ALS 
MUNICIPIS, PER ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA, TRANSPORT 
ESCOLAR I PREVENCIÓ D’INCENDIS (ANY 2017) 
736/2017 
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ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Pere 
Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia  
I de l'altra, el CONSELL COMARCAL DE LA SELVA , amb NIF P6700002F 
representada pel seu president, Sr. Salvador Balliu i Torroella, assistit pel secretari del 
Consell, el Sr. Xavier Hernández Corominas 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden 
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les 
diputacions i els consells comarcals, d’acord amb el que preveu l’article 93 del mateix 
tex legal.  
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren amb els municipis en 
la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica; 
també realitzen i coordinen actuacions de salut pública i transport escolar en l’àmbit 
municipal i el servei comarcal de prevenció d’incendis. 
Des de fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals 
en aquestes actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques per mitjà 
de convenis.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal de la Selva subscriu aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents: 
PACTES 
PRIMER. L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal de la Selva (en endavant, el Consell) per a la 
prestació general de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i  
tècnica als municipis i també per a diverses actuacions en matèria de salut pública 
(recollida d’animals domèstics, fonts naturals, etc.), coordinació del servei comarcal 
de prevenció d’incendis, per al període de gener a desembre de 2017, i per a 
transport escolar no obligatori del curs 2016-2017  
SEGON. La Diputació farà una aportació econòmica al Consell de 703.670,78 € per 
col·laborar en el finançament d’aquest organisme en els àmbits assenyalats en el 
pacte primer pel període de gener a desembre de 2017.  
Dins l'import global atorgat, de 703.670,78 €, s'hi inclouen les aportacions finalistes 
següents: 
Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2016-2017, en el 
marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya: 193.706,70 €.  
Per ajut al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 9.405,94 €. 
TERCER. El pagament al Consell de l’aportació de la Diputació es realitzarà 
mitjançant una transferència corrent. S’efectuarà un primer pagament del 50 % un cop 
signat el conveni per ambdues institucions. El segon pagament es farà dins el segon 
trimestre de 2017, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa del 
conveni de l’any anterior. 
QUART. El Consell haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2018, una memòria que acrediti l’aplicació de l’aportació d’aquesta 
als serveis i activitats objecte d’aquest conveni. Aquesta memòria haurà d’exposar els 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també les 
actuacions en matèria de salut pública prestats als municipis, i el resultat econòmic 
final dels serveis subvencionats, amb detall dels ingressos rebuts i  les despeses a 
càrrec del Consell. La memòria s’haurà d’acompanyar del certificat de la 
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Secretaria/Intervenció del Consell que acrediti la imputació de les despeses i 
ingressos al pressupost de l’any 2017. 
En la memòria s'exposaran de manera separada les actuacions derivades de les 
aportacions finalistes detallades al pacte segon: 
Per al transport escolar no obligatori, caldrà presentar dins el termini, que finalitza el 
31 d’octubre de 2017, un compte justificatiu específic que acrediti una despesa de 
com a mínim el doble de l’import de la subvenció i el balanç econòmic de l’activitat en 
el curs escolar 2016-2017.  
Pel servei comarcal de prevenció d’incendis, caldrà presentar dins el termini, que 
finalitza el 31 de març de 2018, un compte justificatiu específic que acrediti una 
despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció i una memòria/informe 
de finalització de l’actuació. 
Si l’import global de les despeses ocasionades per les actuacions i els serveis 
subvencionats és superior a l’aportació de la Diputació, aquesta es mantindrà en la 
quantitat atorgada. 
En el supòsit que les despeses acreditades siguin inferiors a l’aportació de la 
Diputació i no disposin d’altres fonts de finançament, l’ajut es reduirà al cost 
efectivament justificat, i això donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes 
en excés.  
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions 
reconegudes per part del Consell, encara que no n’hagi efectuat el pagament efectiu.  
CINQUÈ. Amb la signatura d’aquest conveni, el Consell declara que no està incurs en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que està al corrent 
de les obligacions de reintegrament de subvencions, alhora que autoritza la Diputació 
de Girona perquè pugui efectuar les consultes necessàries a l’efecte de comprovar 
que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions (RD 887/2006).  
SISÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
s’estimin convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, 
l’acompliment de les actuacions, ja que la seva aportació té des de l’inici la 
consideració de finalista. 
SETÈ. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, es farà constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el seu 
finançament. 
VUITÈ. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 
31 de març de 2018, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les 
parts, nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell podrà demanar, abans 
que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per 
justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
NOVÈ. No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
DESÈ. Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa 
administrativa serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin 
sorgir entre les parts. 
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest conveni. 
Girona, Santa Coloma de Farners, Per la Diputació, El president, Pere Vila i Fulcarà, 
Pel Consell Comarcal, El President, Salvador Balliu i Torroella, El secretari general, 
Jordi Batllori Nouvilas, EL secretari, Xavier Fernández Corominas 
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5. JG932/000001/2017-11-15PPCMIA; 11-Proposta Pres.  Conserv. de Música 

Isaac Albéniz ; Conservatori de Música: Aprovació Preu Públic XVI Premis 
d'Interpretació Musical. (Exp.2017/69). 

 
El Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona convoca un any 
més els Premis d’Intepretació Musical, que enguany arriben a la setzena edició. 
 
Aquests premis s’organitzen amb l’objectiu d’oferir als estudiants de música 
l’oportunitat de demostrar les seves habilitats musicals i adquirir una major formació 
musical i una major motivació en el seu treball i esforç realitzat. 
 
La vigent ordenança reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis i la 
realització d’activitats relatives als ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori, 
disposa en el seu article 5.2 que les activitats que no estiguin contemplades en el 
quadre de tarifes i que es realitzin durant el curs escolar, la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona aprovarà les tarifes corresponents. 
 
Vist l’informe de costos del preu públic objecte d’estudi emès per el director acadèmic 
i el director de l’organisme autònom, en funcions i l’informe d’intervenció i secretaria 
del Conservatori, la Junta de Govern, a proposta del president del Conservatori de 
Música Isaac Albéniz, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar els següents preus públics: 
 
Activitat: XVI Premis d’Interpretació Musical 
Data de realització: 20 de maig de 2017 
Lloc: a les dependències del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de 
Girona. 
Preu: 
15,00 euros per participant (individual o grup de cambra) en la categoria A i B. 
20,00 euros per participant (individual o grup de cambra) en la categoria C i D. 
 
SEGON. Donar compte d’aquest acord al Consell Rector del Conservatori de Música 
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. 
 
6. JG932/000030/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Centre de la Imatge (020): Concedir la subvenció a   l'Ajuntament 
de Castell-Platja d'Aro per les Jornades Fotogràfiq ues. (Exp.2017/874). 

 
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de l’organització de les Jornades Fotogràfiques i s’ha instruït l'expedient 
corresponent. (Exp. 2017/874). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de Subvencions; 
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Vist l'informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge 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 Castell-Platja d’Aro, per al 
finançament de l’organització de les Jornades Fotogràfiques, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d’expedient Nom del Beneficiari NIF del beneficiari 

2017/874 Ajuntament de Castell-Platja d’Aro P170530 0J 

Objecte de la subvenció 

Organització Jornades Fotogràfiques 

Cost total de 
l’objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 

18.000,00 € 18.000,00 € 1.000,00 € 5,5 % 18.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.000,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 503/3322/46202 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 Castell-Platja 
d’Aro, 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 Castell-Platja d’Aro, 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 i el d’INSPAI, Centre de la Imatge en la 
documentació i en els mitjans de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, 
tot indicant que s’ha efectuat amb la nostra col·laboració; 
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 1.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 5,5 %, 
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 Castell-Platja d’Aro ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 18.000,00 € corresponents a l’import total de les 
despeses que consten en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu 
normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat 
de documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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 Jornades Fotogràfiques 
 
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 Castell-Platja d’Aro 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 
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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 Castell-Platja d’Aro, 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 
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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 que l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. 
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
 
7. JG932/000029/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Centre de la Imatge (020): Concedir la subvenció a  l'Ajuntament 
de Garrigàs V Mirador Photo. (Exp.2017/842). 

 
L’Ajuntament de Garrigàs ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del V Mirador Photo Garrigàs i s’ha instruït l'expedient corresponent (Exp. 2017/842). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Garrigàs, 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 d’INSPAI, Centre de la Imatge 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 Garrigàs, per al finançament del V 
Mirador Photo Garrigàs, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d’expedient 

Nom del Beneficiari NIF del beneficiari 

2017/842 Ajuntament de Garrigàs P1708100A 

Objecte de la subvenció 

V Mirador Photo Garrigàs 

Cost total de 
l’objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 

3.000,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 50,00 % 3.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.500,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 503/3322/46201 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 l’Ajuntament de Garrigàs, 
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 Garrigàs, 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 i el d’INSPAI, Centre de la Imatge en la 
documentació i en els mitjans de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, 
tot indicant que s’ha efectuat amb la nostra col·laboració;  
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 1.500,00 € que representa un percentatge de finançament del 50,00 %, 
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 Garrigàs ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 3.000,00 € corresponents a l’import total de les despeses 
que consten en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat 
que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de 
documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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 
del V Mirador Photo Garrigàs 
 
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 2 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 Garrigàs 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 Garrigàs, 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. 
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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 Garrigàs. 
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
 
8. JG932/000032/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Centre de la Imatge (020): Concedir la subvenció a  l'Associació 
Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí Mira des V Festival de 
Fotografia. (Exp.2017/843). 

 
L’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de Mirades V Festival de Fotografia i s’ha 
instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/843). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Amics de la Fotografia de 
Torroella de Montgrí, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es 
pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en 
l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions; 
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Vist l'informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge i la 
fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de 
Montgrí, per al finançament de Mirades V Festival de Fotografia, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d’expedient 

Nom del Beneficiari NIF del beneficiari 

2017/843 Associació Amics de la Fotografia de 
Torroella de Montgrí G17616186 

Objecte de la subvenció 

Mirades V Festival de Fotografia 

Cost total de 
l’objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 

5.480,00 € 5.480,00 € 1.000,00 € 18,25 % 5.480,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.000,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 503/3322/48002 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’Associació Amics de la 
Fotografia de Torroella de Montgrí, accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si 
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de 
Montgrí, 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 i el d’INSPAI, Centre de la Imatge en la 
documentació i en els mitjans de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, 
tot indicant que s’ha efectuat amb la nostra col·laboració; 
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 1.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 18,25 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’associació Amics de la Fotografia de Torroella de 
Montgrí ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 5.480,00 € 
corresponents a l’import total de les despeses que consten en el pressupost de 
depeses 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 
Mirades V Festival de Fotografia.  
 
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 12 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’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí 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. 
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NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí, 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. 
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DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de 
Montgrí. 
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
 
9. JG932/000042/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Institut Ramon 
Muntaner una subvenció per al finançament de la con vocatòria de Beques 
de Recerca Francesc Eiximenis per a l'anualitat 201 7 (Exp. 2017/603). 

 
L’Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla 
Catalana, ha sol·licitat una subvenció de concessió directa per al finançament de  la 
convocatòria de les Beques de Recerca Francesc Eiximenis 2017, i s’ha instruït 
l’expedient corresponent. (Exp.2017/603). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’IRM, Fundació Privada dels Centres 
d’Estudis de Parla Catalana, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2 a 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 Comunicació 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 a l’Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres 
d’Estudis de Parla Catalana (IRM), per a l’anualitat de 2017, la subvenció que es 
detalla a continuació:  
 

Expedient    Beneficiari NIF 
2017/603 INSTITUT RAMON MUNTANER G43725233 
Objecte de la subvenció 
Finançament de la Convocatòria de Beques de Recerca Francesc Eiximenis 
per a l’anualitat de 2017 
Subvenció 
Import concedit Import a justificar % regulador 
10.000 € 10.000 € 100 % 
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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 503/3340/48004 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte i període d’execució. La subvenció la concessió de la qual 
s’autoritza té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb la convocatòria de les Beques d’investigació, 
que portaran per títol “Beques de Recerca Francesc Eiximenis 2017”, i no podrà ser 
utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. Es consideren despeses 
subvencionables totes les compreses en el pressupost de despeses de la sol·licitud 
de subvenció, entre elles el pagament de les dues beques, així com les despeses 
referides a la difusió de les beques, remuneració del jurat i altres despeses 
necessàries per la seva execució. S’entendrà acomplert l’objecte de la subvenció si 
s’ha realitzat la convocatòria, encara que aquesta hagués quedat deserta. 
 
S’estableixen dos períodes d’execució: 
 
Les despeses necessàries per a dur a terme la convocatòria de les beques i la seva 
resolució i el pagament del primer 50% als becats es duran a terme entre la data 
d’acceptació fins al 30 de setembre de 2017. 
La despesa derivada del segon pagament del 50% de les beques s’haurà d’haver 
efectuat abans del 30 de setembre de 2018. 
 
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. L’Institut Ramon Muntaner ha d’acceptar 
expressament  la subvenció , així com les condicions generals i específiques fixades 
per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, en el termini d’un mes a comptar 
des de la notificació d’aquest acord.  
 
SISÈ. Obligacions el beneficiari. L’IRM es compromet a: 
 
Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva sol·licitud.  
Prestar la 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. 
Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats publiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
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. 
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. 
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Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Forma de pagament. La subvenció es farà efectiva mitjançant bestreta del 
90% de l’import una vegada acceptada expressament la subvenció.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. La justificació de la subvenció es farà mitjançant la 
presentació de dues justificacions parcials, aportant la següent documentació, dins el 
termini establert, al Registre General de la Diputació de Girona : 
 
Abans del 31 d’octubre de 2017: 
Compte justificatiu parcial mitjançant el model normalitzat (que es pot trobar al web de 
la Diputació de Girona www.ddgi.cat, a l’apartat de documentació), pel pagament del 
50% de les 2 beques i les despeses corresponents a la difusió, remuneració del jurat i 
altres necessàries per dur a terme la convocatòria i la resolució de les beques. 
Acta del jurat on figurin les persones a qui li han estat concedides les beques. 
Justificants dels pagaments del 50% de les dues beques.  
Memòria explicativa dels projectes presentats. 
Un exemplar del document utilitzat per a la difusió de l’activitat subvencionada. 
 
Abans del 31 d’octubre de 2018: 
Compte justificatiu total, que inclogui els conceptes de la primera justificació, més el 
pagament del 50% de les 2 beques. 
Memòria final explicativa dels treballs presentats pels guanyadors. 
  
En cas que la convocatòria quedi deserta, el termini per a justificar la subvenció 
finalitzarà el 31 d’octubre de 2017, havent d’aportar com a documentació justificativa 
la següent: 
 
Compte justificatiu total, mitjançant el model normalitzat (que es pot trobar al web de 
la Diputació de Girona www.ddgi.cat, a l’apartat de documentació), amb les despeses 
assumides necessàries per dur a terme la convocatòria i la resolució de la mateixa. 
Un exemplar del document utilitzat per a la difusió de l’activitat subvencionada. 
 
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. 
 
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 vuitè 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. 
 
En cas de no estar conforme amb allò establert es podrà requerir que s’esmeni, en el 
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions 
que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà 
incompleta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. 
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NOVÈ. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció, un cop 
finalitzat el termini total de justificació, en cas d’incompliment dels pactes previstos en 
aquesta resolució, i en els supòsits previstos a l’art. 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre general de subvencions, i a l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Modificació 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.  
 
ONZÈ. 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’IRM 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. 
 
DOTZÈ. 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.  
 
En cas que es produeixi aquest supòsit, s’haurà de comunicar i justificar el motiu 
mitjançant un escrit adreçat al Servei de Comunicació Cultural de la Diputació de 
Girona. 
 
TRETZÈ. 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 publiques i dels drets 
estatutaris. 
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantía 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 rendiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen.  
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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. 
 
CATORZÈ. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Institut Ramon Muntaner. 
 
10. JG932/000034/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Ajuntament de Tossa de Mar per al fi nançament del II 
Festival de Rumba i Música Catalana. (Exp. 2017/743 ). 

 
L’Ajuntament de Tossa de Mar ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del II Festival de Rumba i Música Clàssica i s’ha instruït l'expedient 
corresponent. (Exp. 2017/743). 
 
Un dels motius que ha impulsat el II Festival de Rumba i Música Catalana és perquè 
Tossa va ser un dels indrets on la rumba catalana va madurar i es va implantar amb 
més força. En aquest sentit a mitjans dels anys seixanta ja hi va haver diferents 
actuacions com ara, Los Amaya, Peret, Moncho, entre d’altres i des de llavors sempre 
hi ha hagut aquesta activitat a la població i el seu màxim exponent ha estat el grup 
local Rumba Tres. Es pretén que el Festival esdevingui un referent en aquest sector. 
 
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 cultural, dins la qual s’hi 
engloba el patrimoni immaterial i, concretament, la rumba catalana. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Tossa de Mar, 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 



 
 

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

41 

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 Tossa de Mar, per al finançament 
del II Festival de Rumba i Música Catalana, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/743 Ajuntament de 
Tossa de Mar 

P1721500E Festival de 
Rumba i 
Música 
Catalana 

Fins al juny 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

31.507,00 € 31.507,00 € 5.000,00 € 15,86 % 31.507,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS (5.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46225 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 Tossa de 
Mar, 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 Tossa de Mar, 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 5.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 15,86 
%, 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 Tossa de Mar ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 31.507,00 € 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 II Festival de Rumba i Música Catalana de Tossa de Mar. 
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 de Tossa de Mar 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 
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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 Tossa de Mar, 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. 
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DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tossa de Mar. 
 
11. JG932/000036/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Agrupació d'Aplecs Sardanistes de le s comarques 
gironines, de l'Escala, per al finançament de l'org anització i celebració dels 
aplecs de sardanes. (Exp. 2017/575). 

 
L’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les comarques gironines, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de l’organització i celebració dels aplecs de 
sardanes i s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/575). 
 
L’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les comarques gironines, té una trajectòria de 
gairebé 50 anys d’antiguitat, ja que va ser fundada l’octubre de 1969. Un dels seus 
principals objectius està relacionat amb la nostra dansa, la Sardana, manifestació 
popular i dansa de valors democràtics i de germanor on tothom hi pot entrar i que 
tothom hi pot dansar. També el foment, manteniment i difusió de la Sardana i la cobla 
a totes les contrades de les comarques gironines, especialment entre les noves 
generacions, és un dels altres objectius principals. Enguany la previsió és la 
celebració de 26 aplecs més el concurs de l’Aplec Espardenya d’Or. 
 
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 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, i 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’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les 
comarques gironines, 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’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les comarques 
gironines, per al finançament de l’organització i celebració dels aplecs, que es detalla 
a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/575 Agrupació 
d’Aplecs de les 
comarques 
gironines_L’Esca
la 

G17153891 Organització 
i celebració 
dels aplecs 
2017 

De març a 
octubre del 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

178.590,00 € 178.590,00 € 35.000,00 € 19,59 % 178.590,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-CINC MIL EUROS, 
(35.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48027 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’Agrupació d’Aplecs 
Sardanistes de les comarques gironines, 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’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les comarques 
gironines, 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 35.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 19,59 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les comarques 
gironines, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 178.590,00 € 
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació 
d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
dels aplecs sardanistes de les comarques gironines. 
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’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les comarques gironines, 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 



 
 

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

47 

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’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les comarques gironines 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 
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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’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les 
Comarques Gironines, amb seu a l’Escala. 
 
12. JG932/000041/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a la Fundació Josep Pla, de Palafrugell,  per al finançament de 
la promoció de la lectura i els estudis del patrimo ni literari de Josep Pla. 
(Exp. 2017/949). 

 
La Fundació Josep Pla, de Palafrugell, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de les activitats, de promoció de la lectura i els estudis del patrimoni 
literari de Josep Pla i s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/949). 
 
La Fundació Biblioteca Josep Pla, té per objecte i finalitat un gran nombre d’activitats 
culturals, educatives i socials com ara, inventariar la dotació o patrimoni de la 
Fundació, conservar i custodiar en un centre de lectura i estudi la dotació fundacional 
i la biblioteca particular de l’escriptor, atorgar beques, subvencions i premis als 
estudiosos de l’obra, organitzar conferències, debats, seminaris.... i qualsevol altra 
activitat que sigui acordada pel Patronat i ho permeti la legislació.  
 
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 del patrimoni literari. L’objectiu 
d’aquesta línia 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 la Fundació Josep Pla, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural 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 Pla, de Palafrugell, per al 
finançament de les activitats de promoció de la lectura i els estudis del patrimoni 
literari de Josep Pla, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/949 Fundació Josep 
Pla_Palafrugell 

G17337221 Promoció de 
la lectura 
obra de  
Josep Pla 
(serveis 
educatius) 

Fins al 15 de 
novembre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

65.000,00 € 65.000,00 € 50.000,00 € 74,62 % 65.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA MIL EUROS 
(50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48008 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.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de 
2017 i finalitza el 15 de novembre de 2017. 
 
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 Pla, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. 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 74,62 %, quan s’hagi presentat el compte 
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justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. Es podran fer 
pagaments fraccionats mitjançant la presentació de comptes justificatius parcials 
corresponents a la despesa efectuada en un període determinat. El pagament 
s¡efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Josep Pla, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
65.000,00 € 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 de la documentació 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 
les activitats de la Fundació Josep Pla de Palafrugell. 
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 inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
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 Pla, 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. 
 
VUITÈ. 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 
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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. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 
Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent 
ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un 
termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest incompliment 
pot comportar la revocació de la subvenció. 
Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no 
és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir 
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament 
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, 
s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència 
de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
La Fundació Josep Pla, 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) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Josep Pla, 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 
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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. 
 
DOTZÈ. 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. 
 
TRETZÈ. 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. 
 
CATORZÈ. 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 



 
 

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

53 

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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Josep Pla, de Palafrugell. 
 
13. JG932/000035/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Ajuntament de Palafrugell per al fin ançament del Festival de 
Jazz Costa Brava. (Exp.2017/740). 

 
L’Ajuntament de Palafrugell ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Festival de Jazz de la Costa Brava i s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 
2017/740). 
 
El Festival de Jazz de la Costa Brava té com a objectiu, fer arribar el jazz emergent 
català al públic del municipi i la comarca, consolidar una programació musical amb 
músics estrangers de gran nivell i fora de la temporada d’estiu, posicionat Palafrugell 
com a nucli referencial de la comarca en la programació musical i cultural.  
 
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 Palafrugell, de conformitat 
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, 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 Palafrugell, per al finançament del 
Festival Jazz de la Costa Brava, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
execució 

2017/740 Ajuntament de 
Palafrugell 

P1712400I Festival Jazz 
de la Costa 
Brava 

Fins al 15 
d’octubre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

45.000,00 € 45.000,00 € 10.000,00 € 22,22 % 45.000,00 € 
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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 500/3340/46224 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 Palafrugell, 
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 Palafrugell, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
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 22,22 
%, 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 Palafrugell ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 45.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
telemàtica 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 
del Festival Jazz de la Costa Brava. 
 
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 Palafrugell 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 Palafrugell, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o 
la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 



 
 

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

56 

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 Palafrugell. 
 
14. JG932/000015/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Area Promoció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovació 
esborrany contracte a subscriure amb l'Ajuntament d e Besalú per a la 
cessió en comodat de diverses peces de terrissa pro cedents de l'església 
de Sant Julià de Besalú. (Exp. 2017/1263). 

 
Aprovació esborrany contracte a subscriure amb l'Ajuntament de Besalú per a cessió 
en comodat de les peces "B-1148 Gerra amb dues nanses, terrissa, núm. reg. 
130.176", "B-2749 Obra de Reus?, escudella amb orelles, terrissa, núm. reg. 210.643" 
i "B-2753 Obra de Besalú, plata o enciamera, terrissa, núm. reg. 210.647", procedents 
de l'església de Sant Julià de Besalú. (Exp. 2017/1263). 
 
L'Ajuntament de Besalú ha sol·licitat, a través del Museu d’Art de Girona, la cessió en 
dipòsit temporal d’uns objectes del fons d’aquesta Diputació per ser mostrats a 
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l'equipament cultural municipal "Espai Besalú", Centre d'interpretació sobre els 
orígens i història de la vila, per un termini d’un any, prorrogable si s’escau. 
 
Els objectes en qüestió tenen la següent descripció i identificació: 
B-1148 Gerra amb dues nanses , terrissa, 48,5x16,5x18,5 cm, volta de l'església de 
Sant Julià, núm. reg. 130.176, valorada en 220,00 €. 
B-2749 Obra de Reus? , escudella amb orelles, terrissa, 4,6x5x12 cm, voltes de Sant 
Julià de Besalú, núm. reg. 210.643, valorada en 265,00 €. 
B-2753 Obra de Besalú , plata o enciamera, terrissa, 10,9x9x26,5 cm, Sant Julià de 
Besalú, núm. reg. 210.647, valorada en 310,00 €. 
 
La direcció del Museu d’Art de Girona informa favorablement a la cessió i proposa 
que tingui la forma de comodat per un període d'un any renovable. 
 
El comodat és un contracte de préstec que es regula en els articles 1740 a 1752 del 
Codi Civil. Per aquest contracte s’entrega gratuïtament l’ús temporal d’un bé no 
fungible a una altra part (el comodatari), sense que suposi el traspàs de la titularitat. 
Les parts poden pactar l’ús al que es destina el bé i la durada del contracte. El 
comodatari està, així mateix, obligat a fer-se responsable del manteniment i 
conservació de la cosa prestada.  
 
Vist l’informe del Servei de serveis generals i patrimoni de la Secretaria General.  
 
Atesos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat el president de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la minuta del contracte a subscriure amb l'Ajuntament de Besalú 
per a la cessió en comodat de les peces "B-1148 Gerra amb dues nanses , terrissa, 
núm. reg. 130.176, B-2749 Obra de Reus? , escudella amb orelles, terrissa, núm. reg. 
210.643 i B-2753 Obra de Besalú , plata o enciamera, terrissa, núm. reg. 210.647, 
procedents de l'església de Sant Julià de Besalú", el text del qual es transcriu 
literalment: 
 
“CONTRACTE DE COMODAT 
Girona,  
REUNITS: 
D’una banda, el senyor ________________, amb DNI núm. _______, President de la 
Diputació de Girona, en representació d’aquesta i facultat expressament per a aquest 
acte per acord de la Junta de Govern de data _____________ 
I de l’altra, el senyor ___________, amb DNI núm. ___________, Alcalde de 
l'Ajuntament de Besalú. 
MANIFESTEN 
Que la Diputació de Girona és propietària dels béns mobles que es descriuen a 
continuació, ubicats habitualment en els dipòsits del Museu d’Art de Girona: 
B-1148 Gerra amb dues nanses , terrissa, 48,5x16,5x18,5 cm, volta de l'església de 
Sant Julià, núm. reg. 130.176, valorada en 220,00 €. 
B-2749 Obra de Reus? , escudella amb orelles, terrissa, 4,6x5x12 cm, voltes de Sant 
Julià de Besalú, núm. reg. 210.643, valorada en 265,00 €. 
B-2753 Obra de Besalú , plata o enciamera, terrissa, 10,9x9x26,5 cm, Sant Julià de 
Besalú, núm. reg. 210.647, valorada en 310,00 €. 
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Que l'Ajuntament de Besalú està interessat en què les esmentades peces formin part 
de l'equipament cultural municipal "Espai Besalú", Centre d'interpretació sobre els 
orígens i història de la vila.  
Que la Diputació, atesos els informes tècnics emesos, no té inconvenient en la cessió 
de les indicades peces. 
Per a la qual cosa, ambdues parts manifesten la seva conformitat a formalitzar el 
present contracte de comodat i acorden sotmetre’l als següents 
PACTES: 
Primer.- Objecte. 
La Diputació de Girona cedeix en comodat a l'Ajuntament de Besalú, que l’accepta, 
les peces "B-1148 Gerra amb dues nanses , terrissa, núm. reg. 130.176, B-2749 
Obra de Reus? , escudella amb orelles, terrissa, núm. reg. 210.643 i B-2753 Obra de 
Besalú , plata o enciamera, terrissa, núm. reg. 210.647, procedents de l'església de 
Sant Julià de Besalú", amb l’exclusiva finalitat de ser exhibides a l'equipament cultural 
municipal "Espai Besalú", Centre d'interpretació sobre els orígens i història de la vila. 
 Segon.- Durada. 
La durada del comodat es fixa en un any des de la data de signatura d’aquest 
contracte, i es prorrogarà tàcitament per períodes d’un any si cap de les parts no 
manifesta la seva voluntat en contrari amb una antelació de dos mesos. 
No obstant l’anterior, l'Ajuntament de Besalú (comodatari) podrà restituir les peces 
cedides quan tingui justos motius, manifestant la seva voluntat de retornar els béns, 
amb l’antelació de dos mesos. 
Igualment, la Diputació de Girona (comodant) podrà reclamar la restitució dels béns 
en qualsevol moment anterior a la finalització del termini de vigència d’aquest 
contracte quan hi hagi necessitat d’utilització dels béns o si el comodatari els destina 
a un ús diferent del pactat, mitjançant escrit adreçat a l'Ajuntament de Besalú amb 
una antelació mínima de dos mesos. 
Tercer.- Obligacions del comodatari 
L'Ajuntament de Besalú es compromet a:  
Adoptar les mesures necessàries per a la protecció i seguretat dels béns cedits, i a 
responsabilitzar-se de la seva conservació i manteniment en condicions òptimes   
Fer-se càrrec de les despeses derivades de la conservació i exhibició de les peces 
Informar el titular dels canvis d’ubicació, i facilitar-li la inspecció física dels béns 
objecte de cessió 
Fer constar que les peces són propietat de la Diputació de Girona, tant en la sala 
d’exposició com en el material gràfic que s’editi on n’apareguin imatges, amb la 
fórmula “Fons d’art de la Diputació de Girona” 
No sotmetre els béns a cap tractament sense el previ consentiment del titular 
Reintegrar els béns a la Diputació de Girona en finalitzar la vigència del present 
contracte  
Quart.- Legislació aplicable 
Ambdues parts sotmeten aquest contracte a la legislació del Codi Civil i, 
concretament, al que disposen els articles 1740 al 1752, en tot allò no previst o que 
no contradigui el que s’estableix en aquest contracte. 
Cinquè.- Litigis 
Per a qualsevol discrepància entre les parts, fruit de l’aplicació o interpretació 
d’aquest contracte, ambdues parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia al propi fur si en tinguessin. 
I per a que consti i tingui els efectes que correspongui, ambdues parts signen aquest 
document, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a 
l’encapçalament. 
L'Alcalde de l'Ajuntament de Besalú.  El President de la Diputació de Girona” 
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SEGON. Facultar al President de la Diputació per a la signatura de l'indicat contracte i 
per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la seva efectivitat. 
 
TERCER. Disposar que per part del Servei de serveis generals i patrimoni es prengui 
nota a l'Inventari de béns de la Diputació de les modificacions que corresponguin 
resultat del present acord. 
 
QUART. Notificar el present acord a l'Ajuntament de Besalú, al Museu d'Art de 
Girona, al Servei de Cooperació Cultural de la Diputació i a l'Oficina de Difusió. 
 
15. Proposicions Urgents 
 
No se’n presenta cap 
 
16. Precs i preguntes 
 
No se’n formula cap  
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a tres quarts 
menys cinc minuts d’onze del matí de la qual estenc aquesta acta, que signa 
juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 
_____________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 


