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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
JUNTA DE GOVERN NÚM. 935 

 
 
 

CARÀCTER:  Ordinària 
DATA:  18 d'abril 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. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r 
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. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Han excusat la seva absència el diputat vicepresident primer senyor Miquel Noguer i 
Planas. 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, la diputada senyora Marta Felip i Torres, 
els diputats senyors: Josep M. Corominas i Barnadas i Carles Salgas i Pedrosa,  i 
senyor Juan José Serrán i Báez, Cap de Gabinet de Presidència. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 4 d’abril de 2017. 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

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

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
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3. JG935/000023/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovar la convocatòria de subvencions per a 
actuacions municipals per nevades, anualitat 2017. (Exp. 2017/3679). 

 
4. JG935/000025/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 

(028): Aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a inversions 
en habitatges destinats a polítiques socials. (Exp. 2017/3914). 

 
5. JG935/000063/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació del conveni de col·laboració per 
a la creació del laboratori de fotografia de l'escola ERAM i la digitalització de 
fons i col·leccions fotogràfiques d'INSPAI. (Exp. 2017/2796). 

 
6. JG935/000089/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa al 
Festival Internacional de Curtmetratges de La Bisbal d'Empordà per al 
finançament del Festival internacional de curtmetratges. (Exp. 2017/3371). 

 
7. JG935/000092/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de les al·legacions presentades 
per l'ajuntament de Cassà de la Selva, en relació amb l'error de la resolució de 
la convocatòria del cicle de concerts de música de cobla 2017. (Exp. 
2016/4741). 

 
8. JG935/000085/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa al 
Cercle de Cultura Popular i Tradicional Marboleny, de Les Preses, per al 
finançament del Festival Ésdansa. (Exp. 2017/2828). 

 
9. JG935/000093/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
The Project Music Company, SL, de Barcelona, per a l'organització del 55è 
Festival de La Porta Ferrada 2017. (Exp. 2017/3777). 

 
10. JG935/000088/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Pagament activitats diverses escoles dins 
del primer trimestre curs escolar 2016/2017, programa Indika. (Exp. 2016/5252). 

 
11. JG935/000090/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de l'expedient de revocació 
definitiva de les subvencions per a activitats culturals 2016 concedides a 
diverses entitats. (Exp. 2017/864).  

 
12. JG935/000081/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Cultural La Porta Verda, de Banyoles, per al finançament del 
Festival L'Estrany. (Exp. 2017/2527). 

 
13. JG935/000082/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
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l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per al finançament del IV Festival 
Domini Màgic de Poesia. (Exp. 2017/3370). 

 
14. JG935/000066/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Monuments (018): Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança 
reguladora del preu públic per al servei de subscripcions i venda d'edicions i 
publicacions corporatives, incorporant a l'annex de l'ordenança, apartat "Altres", 
el títol següent: Cavallers i ferrers. (Exp. 2017/2827). 

 
15. JG935/000013/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Modificació de la convocatòria de subvencions del Pla a l'acció, 
anualitat 2017. (Exp. 2017/41). 

 
16. JG935/000014/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Esmena d'error en la modificació de la convocatòria de 
subvencions de la campanya "Del Pla a l'Acció" 2015. (Exp. 2016/1681). 

 
17. JG935/000016/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Esmena d'error de l'acord de la Junta de govern de la Diputació 
de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 20 de setembre de 
2016. (Exp. 2016/259). 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 

 
 
18. JG935/000012/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Conveni amb el Patronat de Turisme, l'Ajuntament 
de Girona i Bikeshow sport events SL, pel Sea Otter Europe. (Exp. 2017/963). 
 

19. JG935/000003/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Redistribuir import convocatòria subvencions als 
ajuntaments i associacions de la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona 
(XMSG) destinades al finançament d'accions i projectes de promoció i 
dinamització comercial. (Exp. 2016/7965). 

 
20. JG935/000004/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 

Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nominativa a l'Associació 
Catalana d'innovació del sector carni porcí INNOVACC per al finançament 
d'activitats d'impuls al sector porcí. (Exp. 2017/3749). 

 
21. JG935/000005/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 

Promoció Econòmica (015): Aprovació de la distribució definitiva dels crèdits de 
la convocatòria de subvencions per a projectes i accions de promoció 
econòmica adreçades a les entitats adherides a la XSLPE, anualitat 2017. (Exp. 
2016/7983). 

 
22. JG935/000009/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 

Viària (013): Suspendre el termini legal màxim de resolució de l'expedient de 
responsabilitat patrimonial instat pel senyor J.A.D.C., fins que la Comissió 
Jurídica Assessora emeti dictamen o fins que hagi transcorregut el termini per a 
emetre'l. (Exp. 2016/5661). 
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ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES – 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
23. JG935/000022/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Autoritzar exercici activitat privada compatible a la Sra. 
Sònia Granel Marín. (Exp. 2017/2050). 

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

ordinària del dia 4 d’abril de 2017. 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 d’abril de 
2017, prèviament lliurada als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de le s seves atribucions, tal com 

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

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSI ONS 

INFORMATIVES 
 

3. JG935/000023/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ar la convocatòria de 
subvencions per a actuacions municipals per nevades , anualitat 2017. 
(Exp. 2017/3679). 

 
La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén 
col·laborar amb el finançament de les despeses municipals derivades d’actuacions de 
neteja de neu i altres motivades per situacions de nevades. 
 
El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019) aprovat pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, estableix aquesta línia de subvencions 
amb la finalitat de col·laborar econòmicament en el finançament de les despeses en 
béns corrents i serveis directament motivades per situacions de nevades, i l’adquisició 
de maquinària o instal·lacions per fer front a les mateixes situacions. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions municipals de neteja de neu que 
es determinen en les bases específiques reguladores de subvencions per a 
actuacions municipals per nevades, aprovades pel Ple de la Diputació el dia 21 de 
març de 2017, i publicades al BOP núm. 60, de 27 de març de 2017. 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta a l'establert a l'Ordenança 
General de subvencions i a la Llei 38/2003, General de Subvencions, i l’òrgan 
competent per a la seva aprovació  és la Junta de Govern de la Diputació de Girona, 
d’acord amb el que estableixen les Bases específiques reguladores. 
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Atesos els antecedents anteriors, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cooperació Local, proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a actuacions municipals per nevades de l’any 2017, el 
text de la qual es transcriu com segueix: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS MUNICIPALS PER 
NEVADES, ANUALITAT2017 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments inclosos en 
l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, destinades al finançament de les 
despeses municipals de neteja de neu, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 21 de març de 2017 i 
publicades al BOP número 60, de 27 de març de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 260.000,00 €. I el crèdit pressupostari 
va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents, amb els imports que s’hi 
detallen: 

Aplicació pressupostària Import € 
400.9420.46203 Ajuts a ajuntaments despeses corrents per 
nevades i glaçades 130.000,00 

400.9420.76208 Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i 
glaçades 130.000,00 

Total 260.000,00 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 de maig al 15 de juny de 2017.  
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), al qual s’ha d’adjuntar la 
documentació que es detalla a l’article 7 de les bases reguladores. 
La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament mitjançant signatura electrònica amb 
un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds i la documentació adjunta 
s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT. 
4. Àmbit temporal de les despeses subvencionables 
Es subvencionaran despeses realitzades a partir de l’1 de novembre de 2016 i fins al 
31 d’octubre de 2017. 
5. Termini per justificar les actuacions 
El termini per justificar les actuacions finalitzarà el 30 de novembre de 2017. 
6. Termini de resolució i notificació  
6.1 Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una 
vegada transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els 
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 
6.2 Termini de notificació 
La resolució es notificarà a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en 
el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data d’adopció de l’acord.  
7. Règim de recursos 
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La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el 
termini d’un mes a comptar del dia següent al de la notificació.  
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al lloc web de la Diputació, i el 
seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 260.000,00 
€ distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
 
Aplicació Pressupostària Import en euros 
400.9420.46203 Ajuts a ajuntaments despeses corrents 
nevades 130.000,00 

400.9420.76208 Ajuts a ajuntaments per inversions nevades 130.000,00 
Total 260.000,00 

 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar, i 
perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les 
omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
CINQUÈ. Aquesta convocatòria  resta condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi 
de comportar un canvi en les seves determinacions. 
 
4. JG935/000025/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coopera ció Local ; 

Habitatge (028): Aprovar la convocatòria de subvenc ions als ajuntaments 
per a inversions en habitatges destinats a polítiqu es socials. (Exp. 
2017/3914). 

 
La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén 
col·laborar amb el finançament d’actuacions per a inversions en habitatges destinats 
a polítiques socials. 
 
El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019) aprovat pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, estableix aquesta línia de subvencions 
amb la finalitat de col·laborar econòmicament en el finançament de les actuacions per 
a inversions en habitatges destinats a polítiques socials d’habitatge. 
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L'objecte d'aquesta convocatòria són les subvencions als ajuntaments per a 
inversions en habitatges de propietat municipal o cedits destinats a polítiques socials 
d’habitatge que es determinen en les bases específiques reguladores de subvencions 
per a actuacions municipals per nevades, aprovades pel Ple de la Diputació el dia 21 
de març de 2017, i publicades al BOP núm. 60, de 27 de març de 2017. 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta a l'establert a l'Ordenança 
General de subvencions i a la Llei 38/2003, General de Subvencions, i l’òrgan 
competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern de la Diputació de Girona, 
d’acord amb el que estableixen les Bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents anteriors, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a inversions en habitatges destinats a polítiques 
socials any 2017, el text de la qual es transcriu com segueix: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A INVERSIONS 
EN HABITATGES DESTINATS A POLÍTIQUES SOCIALS 
1. Objecte i finalitat 
L’Objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la 
Diputació, per finançar actuacions per a inversions en habitatges destinats a 
polítiques socials, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple 
de la Diputació en la sessió de 21 de març de 2017 i publicades al BOP núm. 60, de 
27 de març de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 215.000,00 euros. El crèdit 
pressupostari va amb càrrec a l’aplicació pressupostària i import següent: 
Aplicació pressupostària Import en euros 
403.1521.76200 Ajuts a ajuntaments per inversió Habitatge 215.000,00 

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar 
subvencions amb un import més elevat, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una 
quantitat addicional, de com a màxim 100.000,00 €, derivada d’una modificació de 
crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit corresponent amb caràcter previ a la resolució de les 
subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, amb un màxim de 
5 habitatges. 
Les sol·licituds es podran presentar des del 2 de maig fins al 16 de juny de 2017.  
Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el model normalitzat disponible al web 
de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i s’han d’acompanyar de la documentació 
que recull l’article 8 de les bases reguladores. 
La sol·licitud s'haurà de signar mitjançant signatura electrònica amb un certificat vàlid, 
emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya. Les sol·licituds i la documentació adjunta s’hauran de presentar 
telemàticament per mitjà de la plataforma EACAT. 
4. Quantia subvenció 
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L’import màxim de la subvenció serà de 10.000 € per a cada habitatge de propietat 
municipal i de 7.000 € per a cada habitatge cedit. El mínim en ambdós casos serà de 
2.500 €. 
5. Termini per justificar les actuacions 
El termini per justificar les actuacions finalitzarà el 15 d’abril de 2018. 
6. Termini de resolució i notificació  
6.1 Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és de sis mesos a comptar de la 
finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
6.2 Termini de notificació 
La resolució es notificarà a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en 
el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.  
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent de la notificació de la resolució. Alternativament, i de forma potestativa, 
es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació.  
8. Publicitat. Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació de 
Girona i al lloc web corporatiu, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu 
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 215.000,00 
€ distribuïts amb càrrec a l’aplicació pressupostària i import següent: 
 
Aplicació Pressupostària Import en euros 
403.1521.76200 Ajuts a ajuntaments per inversió Habitatge 215.000,00 

 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar, i 
perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les 
omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
CINQUÈ. Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra l’aprovació de les bases específiques reguladores, l’estimació de 
les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions 
 
5. JG935/000063/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Centre de la Imatge (020): Aprovació del conveni d e 
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col·laboració per a la creació del laboratori de fo tografia de l'escola ERAM 
i la digitalització de fons i col·leccions fotogràf iques d'INSPAI. (Exp. 
2017/2796). 

 
Entre les funcions que corresponen a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de 
Girona, s'hi troben aquelles que fan referència a la promoció de la fotografia i al suport 
als nous creadors. El Centre, en aquesta línia, disposa d'un Servei de Difusió i 
Promoció que té com a preceptes l'impuls de la fotografia artística i documental i, 
alhora, donar suport als fotògrafs i fotògrafes perquè desenvolupin els seus projectes. 
 
D'altra banda, i tal com recull el Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels 
documents d'imatge de la Diputació de Girona en el seu article 4, apartats f) i g), al 
Centre li correspon preservar els documents d'imatge de la Diputació de Girona i 
promoure la preservació dels documents propis dels ens creats per la Diputació de 
Girona o que en depenen, i promoure la difusió dels documents tant per part de la 
Diputació de Girona com per part dels ens locals de la demarcació, en especial com a 
suport a l'activitat dels ens locals i per finalitats de divulgació cultural, docència i 
recerca, respectivament. 
 
Així mateix, el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, del Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals, a la Secció 2, Cessió, article 49.1, apartat b) diu que Els ens locals poden cedir 
gratuïtament els béns patrimonials (...) a entitats privades sense ànim de lucre que els 
hagin de destinar a fins d'utilitat pública o d'interès social, sempre que complexin o 
contribueixin al compliment d'interessos de caràcter local. 
 
L'escola universitària ERAM és una escola adscrita a la Universitat de Girona, que 
imparteix dos graus oficials amb un pla d'estudis únic: audiovisuals i multimèdia i arts 
escèniques. També porta a terme diferents diplomes i cursos d'especialització. 
L'entitat titular del centre és la Fundació Privada Escola de Gestió, una fundació 
privada sense ànim de lucre.  
 
El pla d'estudis del Grau en Audiovisuals i Multimèdia incorpora les assignatures de 
fotografia (obligatòria), teoria i anàlisi de la imatge (bàsica) i tractament digital de la 
imatge (obligatòria). A part, ofereix també un Màser de Fotografia Creativa i diferents 
cursos d'especialització en fotografia. 
 
Per tal de completar la formació dels alumnes de l'escola en l'àmbit del Màster de 
Fotografia Creativa i dels cursos superiors del Grau en Audiovisual i Multimèdia, 
ERAM ha presentat a INSPAI el projecte Laboratori de Fotografia, la  Maleta del 
Fotògraf. Aquest projecte planteja la necessitat de l'escola per dotar-se d'un 
equipament fotogràfic de gamma alta per assegurar i garantir la completa formació 
d'aquests alumnes i com a pas previ d'experiència de treball per accedir al mercat 
laboral amb una millor posició, coneixements i millora qualitativa dels seus treballs i 
projectes. Pretén dotar d'eines de treball als alumnes per poder començar la seva 
trajectòria laboral amb unes condicions òptimes de sortida, permetent-los competir 
amb qualitat professional. 
 
L'escola ERAM col·labora i és part activa en projectes fotogràfics d’entitats del territori 
gironí. Tal és el cas del projecte conjunt que està desenvolupant amb el Patronat de 
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Turisme Girona Costa Brava, on alumnes de l’escola estan realitzant les fotografies 
de les campanyes de Turisme inclusiu. 
 
Altres exemples de col·laboracions són els que tenen lloc amb l’Associació de 
Fotògrafs de Salt i amb l’Associació d’Entitats Fotogràfiques Gironines, realitzant unes 
sessions setmanals de critica i millora de les seves fotografies, activitat vinculada a 
l’activitat fotolliga de l’Associació 
 
Donades les competències atorgades a INSPAI en la formació en l'àmbit de la 
fotografia i en la difusió i divulgació dels treballs dels fotògrafs del territori així com 
l'interès en potenciar aquesta formació com a motor de creació cultural. 
 
Donada també la funció de preservació del patrimoni fotogràfic que té encomanada 
INSPAI, formant part d'aquesta la digitalització dels fons fotogràfics que té dipositats 
al seu centre. 
 
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 de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració per a la creació del laboratori de 
fotografia de l’escola ERAM i la digitalització de fons i col·leccions fotogràfiques 
d’INSPAI, el text que es transcriu a continuació:  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA CREACIÓ DEL LABORATORI DE 
FOTOGRAFIA DE L'ESCOLA ERAM I LA DIGITALITZACIÓ DE FONS I 
COL·LECCIONS FOTOGRÀFIQUES D'INSPAI  
REUNITS 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà,, president de la Diputació de Girona, en virtut de les 
facultats conferides en sessió constitutiva de data 1 de juliol de 2015, assistit per Jordi 
Batllori i Nouvilas, secretari general de la Corporació.  
El Sr. Eduard Bosch i Roura, gerent de la Fundació Privada Escola de Gestió 
Empresarial, entitat titular de l’Escola Universitària ERAM. 
Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la legal necessària per a l’atorgament del 
present document, i 
MANIFESTEN 
I - Que entre les funcions que corresponen a INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona, s'hi troben aquelles que fan referència a la promoció de la 
fotografia i al suport als nous creadors, així com l'afavoriment d'una millor formació 
d'aquells i aquelles fotògrafs i fotògrafes que s'estant formant a través de la 
consecució d'un major grau de preparació professional. 
II – Que tal com recull el Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels 
documents d'imatge de la Diputació de Girona en el seu article 4, apartats f) i g), al 
Centre li correspon la preservació dels documents d'imatges de la Diputació de 
Girona, tant els creats pel propi ens com pels externs.  Aquesta responsabilitat de la 
Diputació de Girona envers la preservació dels originals fotogràfics s'estableix en els 
contractes de cessió i/o donació de les persones que n'han llegat els seus fons i 
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col·leccions, així com en els articles 7 i 14 de la Llei 10/2001 de 13 de juliol d'arxius i 
documents. 
III – Que aquest patrimoni el conformen documents fotogràfics originals. Aquests 
materials són altament fràgils i el seu procés de deteriorament és irreversible si no 
s'actua de forma immediata i continuada. Una part d'aquesta intervenció consisteix en 
la digitalització dels materials originals.  
IV – Que la Diputació de Girona pot cedir béns patrimonials d'acord amb l'article 72.3, 
del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, del Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals 
de cessió d'ús temporal de béns patrimonials. 
V – Que l'escola universitària ERAM és una escola adscrita a la Universitat de Girona, 
que imparteix dos graus oficials amb un pla d'estudis únic: audiovisuals i multimèdia i 
arts escèniques. També porta a terme diferents diplomes i cursos d'especialització. 
L'entitat titular del centre és la Fundació Privada Escola de Gestió, una fundació 
privada sense ànim de lucre. 
VI – Que el pla d'estudis del Grau en Audiovisuals i Multimèdia incorpora les 
assignatures de fotografia (obligatòria), teoria i anàlisi de la imatge (bàsica) i 
tractament digital de la imatge (obligatòria). A part, ofereix també un Màster de 
Fotografia Creativa i diferents cursos d'especialització en fotografia. 
VII – Que per tal de completar la formació dels alumnes de l'escola en l'àmbit del 
Màster de Fotografia Creativa i dels cursos superiors del Grau en Audiovisual i 
Multimèdia, ERAM ha presentat a INSPAI el projecte Laboratori de Fotografia, la  
Maleta del Fotògraf. Aquest projecte planteja la necessitat de l'escola per dotar-se 
d'un equipament fotogràfic de gamma alta per assegurar i garantir la completa 
formació d'aquests alumnes i com a pas previ d'experiència de treball per accedir al 
mercat laboral amb una millor posició, coneixements i millora qualitativa dels seus 
treballs i projectes.  
VIII - Que per tal de concretar les condicions d’aquesta col·laboració les dues parts es 
reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, 
d'acord amb els següents 
PACTES 
Primer 
L’objecte d’aquest document és determinar les actuacions que han de regular la 
col·laboració entre la Diputació de Girona i ERAM per a la creació del Laboratori de 
Fotografia i per a la digitalització dels fons fotogràfics que decideixi INSPAI, Centre de 
la Imatge. 
Segon 
1 - La Diputació de Girona cedeix temporalment l'ús a ERAM de l'equip fotogràfic 
detallat en el punt 3. a) per un període d'un any a partir de la data de signatura del 
present conveni per a la creació del Laboratori de Fotografia en els termes que 
s’indiquen en els pactes següents. 
2 - ERAM disposarà d'aquest equipament per al desenvolupament del seu projecte i 
destinarà els recursos necessaris per a la digitalització d'imatges que decideixi 
INSPAI. INSPAI lliurarà les imatges en el termes que s’indiquen en els pactes 
següents. 
Tercer 
La Diputació de Girona assumeix les obligacions següents: 
a) Aportar l'equip fotogràfic, consistent en: 
- Càmera Phase One 645DF número de sèrie PJ003302 
- Respatller digital Phase One P45 número de sèrie DT021432 
- Lent fotogràfica Schneider LS 80 mm f 2'8 número de sèrie PK002947 
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Aquests elements tenen el número d'inventari de patrimoni de la Diputació B 6863 
- Lent fotogràfica Phase One 120 macro número de sèrie PF001814 
Número d'inventari de patrimoni de la Diputació M 17372 
- Equip d'il·luminació integrat pels següents elements: 
PROFOTO KIT B1 AIR TTL (KIT 2 UN) 901092 
PROFOTO AIR REMOTE 901031 
PROFOTO LION BATERY FOR B1 
PROFOTO SOFTBOX Rfi 2X3' 254703 
PROFOTO RFi SPEEDRING ADAPT PROFOTO 
PROFOTO SOFTBOX RFi 1X3' 254708 
PROFOTO SOFTLIGHT REFELCTOR WHITE 65* 
PROFOTO PARAGUAS DEEP WHITE L 130 100 
PROFOTO KIT D1 STUDIO KIT 500/500 REF 901 
PROFOTO ZOOM REFLECTOR 100785 
PROFOTO SOFTBOX RFi 2X3' 254703 
PROFOTO SOFTGRID 50º 3 OCTA 254630 
PROFOTO RFi SOFTGRID 50º 1X3' 254627 
Aquests elements tenen el número d'inventari de patrimoni de la Diputació M 17373 
- Taula de reproducció Kaiser número de sèrie 0001328/A 
Número d'inventari de patrimoni de la Diputació B8403 
- Caixa de llum Hensel Flash Box 30x50 número de sèrie 35FHX100061 
Número d'inventari de patrimoni de la Diputació B8404 
b) Lliurar les fotografies objecte de la digitalització en els suports d'origen 
corresponents al fons o col·lecció que INSPAI decideixi. S'acompanyarà aquest 
lliurament d'un document on hi constaran les dades de la persona a qui es lliuren 
designada per ERAM, l'objecte de lliurament (quantitat i suports), les condicions d'ús 
de les imatges així com els requeriments i formats de digitalització (llistat de control 
amb els registres de les imatges per digitalitzar) i el període de temps necessari per a 
ser digitalitzades.  
c) Lliurar els disc durs externs necessaris per a l'emmagatzematge de les imatges 
digitalitzades i la corresponent còpia de seguretat. 
d) Els tècnics d'INSPAI realitzaran l'assessorament pertinent al responsable del 
projecte per a la correcta digitalització de les imatges amb els termes i 
característiques que s'establiran. Realitzaran també visites de seguiment, 
monitorització i control dels treballs de digitalització, així com resoldran els dubtes i 
problemes que vagin sorgint al llarg de tot el procés. 
Quart 
Les obligacions d'ERAM seran 
a) Destinar un espai a les seves instal·lacions on emplaçarà l'equip fotogràfic. Aquest 
emplaçament serà fixe i permanent. ERAM situarà a l'entrada d'aquest espai un 
cartell on s'especificarà la col·laboració d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació 
de Girona. 
La càmera romandrà sempre en aquest espai. L'equip d'il·luminació podrà ser utilitzat 
pels alumnes de l'ERAM per a la realització dels seus treballs, tant a l'interior com a 
l'exterior de les instal·lacions de l'escola. 
b) Aportar l'equip informàtic necessari per al correcte desenvolupament dels treballs 
de digitalització consistent en un ordinador i el programari necessari. 
c) Els alumnes que participaran del projecte seran els que cursen 3r i 4rt del Grau 
d'Audiovisuals i Multimèdia (GAM) i del màster de fotografia d'ERAM. La Diputació de 
Girona no es responsabilitza de l'assegurança dels alumnes que participin del 
projecte, que serà assumida i anirà a càrrec d'ERAM.  
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d) Vetllar i ser responsable del bon ús i del manteniment de l'equip fotogràfic. Assumir 
l'obligació d'assegurar l'equip fotogràfic, o bé respondre directament dels possibles 
desperfectes o danys que pugui patir, amb la seva reparació o substitució. 
e) Tenir una cobertura (assegurança) que cobreixi el material original objecte de la 
digitalització que INSPAI lliurarà, seguint el que estableix el pacte 3. a)  
f) Destinar el període de temps fixat en els diferents documents de lliurament de 
fotografies – document especificat en el pacte 3r b) - per a la realització dels treballs 
de digitalització. Aquesta dedicació es distribuirà com ERAM cregui convenient al llarg 
de l'any de vigència del present conveni. Un cop finalitzada la digitalització de cada 
lliurament d'imatges ERAM retornarà a INSPAI els discs durs amb les imatges 
digitalitzades i els documents originals, en les mateixes condicions que van ser 
lliurats. El retorn d'aquest material s'acompanyarà d'un document de devolució signat 
per la mateixa persona que el va rebre. ERAM eliminarà les còpies residuals i de 
treball o d'altres que s'hagin pogut generar al llarg de la realització de la digitalització.  
g) Les tasques de digitalització seran realitzades per la persona responsable del 
projecte designada per ERAM i pels alumnes que hi participin. La persona 
responsable tutelarà i assessorarà en aquestes tasques els alumnes perquè així 
puguin adquirir els coneixements teòrics i pràctics d'aquesta especialitat. 
h) Comprometre's a no utilitzar cap d'aquestes imatges sense autorització. Per tal de 
poder-ho fer, ERAM haurà de seguir el procediment establert de sol·licitud de 
reproduccions fotogràfiques, tal i com s'estableix a L'Ordenança Fiscal Reguladora de 
la Taxa pel Servei de Reproduccions dels Documents de les Col·leccions i dels Fons 
d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 
i) Comprometre's a fer constar a la seva pàgina web el logotip d'INSPAI, Centre de la 
Imatge, com a entitat col·laboradora del centre. 
j) Els estudiants d'ERAM que participin d'aquest projecte utilitzaran la càmera i l'equip 
d'il·luminació per tres tipus de treballs: el propi de les seves classes acadèmiques, els 
treballs personals i d'expressió i els que puguin fer com a professionals en el seu 
primer any de vida laboral un cop finalitzin el cicle formatiu a ERAM, seguint en tots 
els casos les indicacions especificades a l'apartat a) d'aquest mateix punt 4. 
k) En la difusió del projecte Laboratori de Fotografia, ERAM haurà de fer constar, per 
qualsevol dels canals que disposi (xarxes socials, youtube, vimeo...) la col·laboració i 
participació d'INSPAI, Centre de la Imatge. 
l) En la difusió i presentació dels treballs dels alumnes que hagin treballat amb l'equip 
del projecte Laboratori de Fotografia caldrà fer constar la participació i/o col·laboració 
d'INSPAI, Centre de la Imatge, amb la inserció del seu logotip. 
Cinquè 
Per a garantir el compliment de les finalitats indicades a la part expositiva d’aquest 
document, les parts podran acordar noves actuacions, modificacions o 
especificacions de les quals se’n deixaria constància en annex al present document. 
Sisè 
Aquest conveni tindrà una durada d’un any des de la data de la seva signatura. Un 
mes abans de finalitzar el termini inicial o les eventuals pròrrogues anuals les parts 
faran una valoració conjunta per acordar expressament una pròrroga d'aquest, de la 
qual es deixarà constància amb un annex al present conveni.  
En cas de no prorrogar el conveni, ERAM retornarà el material cedit (detallat al pacte 
3r a) en les condicions establertes. 
Setè 
Aquest conveni pot quedar rescindit si es dóna alguna de les següents  causes: 
Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
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Per la impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte 
d’aquest conveni. 
L’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes al conveni. 
La denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de 3 mesos d’anticipació. 
Vuitè 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, això no obstant, s’aplicarà la normativa 
vigent en matèria de propietat intel·lectual. 
Com a mostra de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per 
triplicat.” 
 
SEGON. Notificar el present acord a la Fundació Privada Escola de Gestió 
Empresarial, entitat titular de l’Escola Universitària ERAM. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a Intervenció i a Patrimoni de la Diputació per al 
seu coneixement i efectes. 
 
6. JG935/000089/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa al Festival Internacional de Curtmetratg es de La Bisbal 
d'Empordà per al finançament del Festival internaci onal de curtmetratges. 
(Exp. 2017/3371). 

 
El Festival Internacional de Curtmetratges de La Bisbal, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del projecte d’organització del Festival Internacional de 
Curtmetratges i s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/3371). 
 
La segona edició del Festival Internacional de Curtmetratges de La Bisbal, es portarà 
a terme el primer cap de setmana del mes d’agost. El Festival aposta per una secció 
internacional on competiran curtmetratges d’arreu del món. Els curtmetratges 
seleccionats entraran a formar part d’un concurs de cartells i l’exposició es podrà 
visitar abans de l’esdeveniment i un jurat format per tres dissenyadors/es escollirà el 
millor disseny. 
 
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 cinema. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Festival Internacional de Curtmetratges de La 
Bisbal, 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 la Junta de Govern, a 
proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esport i Benestar, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció al Festival Internacional de Curtmetratges de La 
Bisbal, per al finançament del projecte d’organització del Festival Internacional de 
Curtmetratges, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/3371 Festival 
Internacional de 
Curtmetratges de 
La Bisbal 

G55262430 Festival 
Internacional 
de 
Curtmetratges  

Agost de 2017  

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

10.000,00 € 10.000,00 € 3.000,00 € 30 % 10.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL EUROS, (3.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48036 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 es portarà a terme durant el mes 
d’agost 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 el Festival Internacional de Curtmetratges de La Bisbal, 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 3.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 30 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
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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.  
El Festival Internacional de Curtmetratges de La Bisbal, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 10.000,00 € 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 
del Festival Internacional de Curtmetratges. 
 
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. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 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 el Festival Internacional de Curtmetratges de La Bisbal, 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 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. 
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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: 
 

a)  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. 

b)  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. El Festival Internacional de Curtmetratges de La 
Bisbal, 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. 
 
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.  
 
El Festival Internacional de Curtmetratges de La Bisbal, 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, 
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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:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  

c) 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. 

d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

g)  La bona fe. 
h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per 

raó de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) 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 
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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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord al Festival Internacional de Curtmetratges de La 
Bisbal. 
 
7. JG935/000092/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació de les al·leg acions 
presentades per l'ajuntament de Cassà de la Selva, en relació amb l'error 
de la resolució de la convocatòria del cicle de con certs de música de cobla 
2017. (Exp. 2016/4741). 

 
La Junta de Govern de la Diputació de 21 de març de 2017 va resoldre la 
convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a la realització del 
Cicle de Concerts de Música de Cobla 2017. (Exp. 2016/4741). 
 
El punt primer de l’esmentat acord especificava que els beneficiaris de la subvenció i 
el punt segon ordenava els sol·licitants que quedaven en llista d’espera, que 
permetria cobrir les anul·lacions que es poguessin produir. 
 
En data 27 de març de 2017 i registre de sortida 2-2017-005585-2, l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva va rebre la notificació d’haver quedat el primer en la llista d’espera. 
(exp. 674) 
 
El dia 28 de març de 2017, l’Ajuntament de Cassà de la Selva ha presentat a la 
Diputació de Girona (núm. de registre: 1-2017-006233-2) un escrit d’al·legacions en 
què exposa que hi ha un error a l’acord de resolució de la Junta de govern del 21 de 
març de 2017 i que la data d’entrada de la seva sol·licitud era el dia 30 de gener i no 
el 8 de febrer com constava a la notificació. 
 
Havent revisat la documentació de la convocatòria i les al·legacions presentades, s’ha 
pogut observar que efectivament hi ha haver un error en el moment d’entrar la data de 
l’ajuntament i quan es van ordenar els registres va quedar en la primera posició de la 
llista d’espera. 
 
Vist allò que es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, els articles 47 a 52 i els articles 112 a 119 de la Llei 38/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i vist 
l’informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esport i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Estimar les al·legacions presentades per l’ajuntament de Cassà de la Selva, 
en relació amb l’error de la resolució de la convocatòria del cicle de concerts de 
música de cobla, 2017. 
 
SEGON. Incorporar l’ajuntament de Cassà de la Selva en el lloc que li pertoca, 
seguint el registre d’entrada, de la taula de la resolució, que quedarà tal i com es 
detalla a continuació: 
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Exp.  NIF Data entrada 
Núm. 
Ordre Ajuntament Import 

665 P1705400H 
27/01/2017, 9.14 

h 1 Celrà 1.750,00 

668 P1712500F 
27/01/2017, 10.12 

h 2 Palamós 1.750,00 

670 P1715600A 
27/01/2017, 10.44 

h 3 Ripoll 1.750,00 

669 P1701600G 
27/01/2017, 13.43 

h 4 Banyoles 1.750,00 

673 P1700038A 
27/01/2017, 20.16 

h 5 ICCO d'Olot 1.750,00 

674 P1704900H 
30/01/2017, 10:07 

h 6 Cassà de la Selva 1.750,00 

671 P1705300J 
30/01/2017, 11.49 

h 7 Castell Platja d'Aro 1.750,00 

672 P1703800A 
30/01/2017, 11.54 

h 8 Calonge 1.750,00 

676 P1715000D 
31/01/2017, 9.42 

h 9 Puigcerdà 1.750,00 

681 P1721300J 
01/02/2017, 9.21 

h 10 Tortellà 1.750,00 

680 P1702800B 
01/02/2017, 9.32 

h 11 Bordils 1.750,00 

730 P1700900B 
01/02/2017, 13.34 

h 12 Arbúcies 1.750,00 

851 P1714900F 
02/02/2017, 13.44 

h 13 Port de la Selva 1.750,00 

875 P1704300A 
03/02/2017, 12.39 

h 14 Camprodon 1.750,00 

904 P1723600A 
06/02/2017, 17.07 

h 15 Vilaür 1.750,00 
 
TERCER. Refer la llista d’espera amb la incorporació, en primer lloc, de l’ajuntament 
de Vall-llobrega: 
 

Exp.  NIF Data entrada 
Núm. 
Ordre Ajuntament Import 

965 P1722300I 
07/02/2017, 

9.10 h 16 Vall-llobrega 1.750,00 

991 P1720300A 
08/02/2017, 

17.03 h 17 Serra de Daró 1.750,00 

1062 P1710900J 
09/02/2017, 

15.00 h 18 
Maçanet de La 

Selva 1.750,00 

1066 P1709900C 
09/02/2017, 

18.22 h 19 Llançà 1.750,00 

1065 P1708900D 
10/02/2017, 

9.11 h 20 Hostalric 1.750,00 

1182 P1711000H 
14/02/2017, 

16.34 h 21 Maià de Montcal 1.750,00 

1202 P1703000H 
15/02/2017, 

10.11 h 22 Breda 1.750,00 

1210 P1711700C 15/02/2017, 23 Mont-ras 1.750,00 
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13.37 h 

 
QUART. Anul·lar el document comptable a favor de l’ajuntament de Vall-llobrega i 
disposar la despesa per l’import de 1.750,00 € a l’ajuntament de Cassà de la Selva, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46202 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017.  
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als ajuntaments de Cassà de la Selva i de Vall-
llobrega. 
 
SISÈ Notificar aquest acord a la Cobla Orquestra La Selvatana, amb seu a Banyoles, 
i a l’Associació Cultural Dos per Quatre, de Girona. 
 
8. JG935/000085/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa al Cercle de Cultura Popular i Tradicion al Marboleny, de Les 
Preses, per al finançament del Festival Ésdansa. (E xp. 2017/2828). 

 
El Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, de Les Preses, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament del projecte d’organització del Festival 
Internacional Ésdansa i s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/2828). 
 
El Festival Internacional Ésdansa, té com a objectiu principal afavorir l’intercanvi 
d’experiències culturals entre grups de diferents cultures, treballar per la cohesió 
social i conèixer la cultura tradicional d’arreu del món. Ésdansa desenvolupa la seva 
programació des d’una vesant artística, treballa la formació i la participació, promou el 
treball dels voluntaris i la cooperació entre els joves.., és a dir Ésdansa és un motor 
per a la creació a partir de la tradició i un festival dinàmic en renovació permanent. 
 
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 dansa. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Cercle de Cultura Tradicional i Popular 
Marboleny, de Les Preses, 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, 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 al Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, 
per al finançament del projecte d’organització del Festival Internacional Ésdansa, que 
es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la 

subvenció 

Període 
d’execució 

2017/2828 Cercle de Cultu -ra 
Tradicional i 
Popular Marbo-
leny_Les Presses 

G17201377 Organitzaci
ó Festival 
Internacion
al Ésdansa  

Agost de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

117.190,00 € 117.190,00 € 25.000,00 € 21,33 % 117.190,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS, 
(25.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48025 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 abraça des del mes de gener fins 
al 27 d’agost 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 el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, 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 25.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 21,33 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
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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.  
El Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 117.190,00 € 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 
del Festival Internacional Ésdansa.  
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. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 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 el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, 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 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 
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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: 
 

a). 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. 
 
b).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. El Cercle de Cultura Tradicional i Popular 
Marboleny, 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. 
 

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.  
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El Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, 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. 
 
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:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  

c) 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. 

d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

g) La bona fe. 
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) 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 
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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 al Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, 
de Les Preses. 
 
9. JG935/000093/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a The Project Music Company, SL, de Barc elona, per a 
l'organització del 55è Festival de La Porta Ferrada  2017. (Exp. 2017/3777). 

 
The Project Music Company, SL, de Barcelona, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del projecte d’organització del Festival de la Porta 
Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/3777). 
 
El 55è Festival de la Porta Ferrada, presenta una programació que continua apostant 
per a la diversitat d’estils musicals, jazz, rock, clàssic... i el seu contrapunt de dansa. 
Artistes internacionals i nacionals de primer nivell, donaran forma a una programació 
farcida d’exclusives i presentacions de nous treballs utilitzant espais únics que ofereix 
el municipi de Sant Feliu de Guíxols. 
 
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. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’empresa The Project Music Company, SL, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, a 
proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esport i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a The Project Music Company, SL, amb seu a 
Barcelona, per al finançament del projecte d’organització del Festival de la Porta 
Ferrada, que es detalla a continuació:  
 



 
 
 

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

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/3777 The Project Music 
Company, 
SL_Barcelona 

B65015075 Festival Porta 
Ferrada 

Juliol i agost 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

1.180.000,00 € 525.000,00 € 38.000,00 € 7,23 % 525.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-VUIT MIL EUROS, 
(38.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47908 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 de la contractació artística i els caixets 
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 es portarà a terme durant els 
mesos de juliol i agost 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 The Project Music Company, SL, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 38.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 7,23 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
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.  
The Project Music Company, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 525.000,00 € corresponents a l’import de les despeses de contractació artística i 
dels caixets  que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació al Registre General de la Diputació de la documentació 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 de la Porta Ferrada. 
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. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 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 The Project Music Company, SL, presenti la documentació justificativa 
es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert 
en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els 
defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, 
amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de 
justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
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 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. 
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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: 
 
a).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. 
b).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. The Project Music Company, SL, té les obligacions 
següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
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.  
 
The Project Music Company, SL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
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persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc 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:  

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  

c) 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. 
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 
g) La bona fe. 
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 
de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) 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 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 The Project Music Company, SL, amb seu a 
Barcelona. 
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10. JG935/000088/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 
Benestar ; Cooperació Cultural (017): Pagament activitats div erses escoles 
dins del primer trimestre curs escolar 2016/2017, p rograma Indika. (Exp. 
2016/5252). 

 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el 
marc del programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona 
(BOP núm. 11, de 19 de gener de 2016). 
 
Vista la Convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la Diputació de 
Girona (curs 2016-2017) (BOP núm. 32, de 17 de febrer de 2016). 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, segons allò establert a l'article 8 de les bases i al punt 6 de la 
convocatòria. 
 
L’art. 14 estableix que trimestralment, el centre patrimonial enviarà a la Diputació de 
Girona el compte justificatiu amb la relació de factures de les activitats dutes a terme 
al llarg del trimestre. S’hi adjuntaran les factures (originals o còpies compulsades) i les 
enquestes emplenades pels responsables del grup escolar (una enquesta per grup). 
 
Vistos els justificants que han presentat les entitats que formen part del programa 
Indika, pel curs 2016-2017. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Disposar les despeses corresponents al primer trimestre del curs escolar 
2016-2017 i que es relacionen tot seguit, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3260/46200 del pressupost de la Diputació de Girona de 2017:  
 

Beneficiari  Centre realització 
activitat 

NIF Import  

Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural 

Museu d’Art de Girona Q0801970E 488,25 € 

Fundació Privada Pascual 
i Prats 

Museu d’Història de 
Sant Feliu de Guíxols 

G17729286 938,55 € 

TOTAL   1.426,80 € 
 
SEGON. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al 
compliment de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
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TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del 
present acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s'hagin pogut advertir. 
 
11. JG935/000090/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

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

 
La Junta de Govern de la Diputació de 19 de juliol de 2016 va resoldre la convocatòria 
de subvencions per al foment de projectes i activitats culturals d’interès públic local en 
l’anualitat de 2016. 
 
El punt quart de l’esmentat acord especificava que els beneficiaris havien de justificar 
l’import de la subvenció dins el termini que finalitzava el 31 d’octubre de 2016. 
 
En relació amb les justificacions, els beneficiaris no van presentar el compte 
justificatiu dins el termini establert per a la justificació, se’ls va enviar el requeriment 
de justificació i no l’han respost. 
 
La Junta de Govern de 21 de febrer de 2017 va aprovar l’inici de l’expedient de 
revocació i va obrir un període de 15 dies des de la recepció de la notificació de 
l’acord per a què els beneficiaris presentessin les al·legacions oportunes.  
 
Han transcorregut els 15 dies i no s’han rebut al·legacions. 
 
Vist allò que es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, en relació amb l’obligació de justificació i comprovació de l’adequada 
justificació de la mateixa i que es desenvolupa al Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, el que 
s’estableix als articles 29 i 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Finalitzar l’expedient de revocació de les subvencions concedides, de 
conformitat amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, als 
beneficiaris que tot seguit es detallen: 
 

Expedient NIF Beneficiari Concepte Import 
subvenció 

2016/385 R1700002G Bisbat de Giro-
na Parròquia de 
Fontcoberta 

Commemoració del 40è 
aniversari del Pessebre Vivent 
de Fontcoberta 

500,00 € 

2016/672 G17450974 Associació 
Amics de Sant 
Ferriol 

Cantada d’havaneres a Sant 
Ferriol 

500,00 € 

2016/673 P1714700J Ajuntament de 
Portbou 

Actes commemoratius de la 
mort de Walter Benjamin 

900,00 € 
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SEGON. Notificar el present acord a les entitats relacionades en el punt primer. 
 
12. JG935/000081/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Associació Cultural La Porta Verda, de Banyoles, per al 
finançament del Festival L'Estrany. (Exp. 2017/2527 ). 

 
L’Associació Cultural La Porta Verda, de Banyoles, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del projecte d’organització del Festival l’Estrany i s’ha 
instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/2527). 
 
Al Festival l’Estrany de música insòlita, que se celebra a Porqueres, hi actuen artistes 
de diferents disciplines que venen a mostrar els seus treballs. Es construeix un espai 
on el públic pugui gaudir de concerts, sessions de dj’s, instal·lacions lumíniques, 
jocs....és a dir, el Festival durant aquests dies, ofereix cultura d’avantguarda 
descentralitzada de les grans ciutats. Està previst que se celebri els dies 4 i 5 d’agost 
al Bosc de Can Ginebreda, un espai de gran valor natural i artístic. 
 
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. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Cultural La Porta Verda, 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, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Cultural La Porta Verda, de Banyoles, 
per al finançament del projecte d’organització del Festival l’Estrany, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/2527 Associació 
Cultural La Porta 
Verda-Banyoles 

G55015416 Festival 
l’Estrany 

Fins al 5 
d’agost de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

16.200,00 € 16.200,00 € 4.000,00 € 24,69 % 16.200,00 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUATRE MIL EUROS, 
(4.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48020 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 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 abraça des de l’1 de gener al 5 
d’agost 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.  
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la 
subvenció.  
 
SISÈ. Pagament de la subvenció.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de 
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de DOS MIL VUIT-CENTS 
EUROS (2.800,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70% de l’import de la 
subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de constitució de 
fiança o garantia. 
 
Quan l’Associació Cultural La Porta Verda, de Banyoles, hagi presentat al Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat 
amb el que s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de 
MIL DOS-CENTS EUROS, (1.200,00 €), corresponents al 30% restant. 
 
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.  
L’Associació Cultural La Porta Verda, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 16.200,00 € 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; 
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b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura; 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival l’Estrany. 
 
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. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 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’Associació Cultural La Porta Verda, de Banyoles, presenti la 
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el 
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions 
que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. 
 
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 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: 
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a).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. 
 
b).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. L’Associació Cultural La Porta Verda, té les 
obligacions següents: 
 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació 
i control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans 
de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat 
amb la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 
aplicables. 

 
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’Associació Cultural La Porta Verda, 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 
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persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc 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:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  

c) 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. 
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 
g) La bona fe. 
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 
de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) 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 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’Associació Cultural La Porta Verda, de Banyoles. 
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13. JG935/000082/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 
Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farner s per al finançament 
del IV Festival Domini Màgic de Poesia. (Exp. 2017/ 3370). 

 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament del IV Festival Domini Màgic de Poesia i s’ha instruït l'expedient 
corresponent. (Exp. 2017/3370). 
 
El Festival Domini Màgic de Poesia de Santa coloma de Farners, és una de les 
activitats culturals més importants del cicle anual d’actes i programes de cultura del 
municipi. Té com a tema central el poeta Joan Vinyoli, el llegat documental del qual 
fou donat a la ciutat pels seus hereus, per tal de treballar en la recerca, conservació i 
difusió de la seva obra. El Festival té per objectiu apropar la poesia als veïns de la 
ciutat i, més enllà d’aquesta, a tota la comarca, a la qual conviden a participar-hi. 
 
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 patrimoni literari. L’objectiu d’aquesta 
línia és augmentar la sensibilitat entorn aquest tipus de patrimoni i fomentar el 
coneixement dels autors de les comarques de Girona o que han deixat obra 
relacionada amb el territori. 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, 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, 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 Santa Coloma de Farners, per al 
finançament del IV Festival Domini Màgic de Poesia, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/3370 Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Farners 

P1719100H IV Festival 
Domini Màgic 
de Poesia 

Dies: 21, 22 i 
23 d’abril de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

8.117,50 € 8.117,50 € 2.500,00 € 3,07 % 8.117,50 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOS MIL CINC-CENTS 
EUROS (2.500,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46228 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.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des del dia 21 al 23 d’abril 
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 l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, 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 2.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 3,07 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
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.  
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha de justificar la subvenció concedida, 
per l’import de 8.117,50 € 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 IV Festival Domini Màgic de Poesia. 
 

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 
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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 31 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’Ajuntament de Santa Coloma de Farners 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 
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: 

 
a)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. 
 
b)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.  
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, té les obligacions següents: 
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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. 
 

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’Ajuntament de Santa Coloma de Farners 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. 
 
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:  

 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
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c) 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. 

d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

g) La bona fe. 
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) 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’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. 
 
14. JG935/000066/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Monuments (018): Aprovar inicialment la modificaci ó de 
l'Ordenança reguladora del preu públic per al serve i de subscripcions i 
venda d'edicions i publicacions corporatives, incor porant a l'annex de 
l'ordenança, apartat "Altres", el títol següent: Ca vallers i Ferrers. (Exp. 
2017/2827). 

 
Vista la vigent Ordenança reguladora del preu públic per al servei de subscripcions i 
venda d’edicions i publicacions corporatives, per la qual es regulen els preus públics 
dels productes editorials i audiovisuals publicats per la Diputació de Girona. 
 
Vist que d’acord amb l’article 5 de l’esmentada Ordenança, la competència per fixar i 
modificar les prestacions i les tarifes de les publicacions corporatives correspon a la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona. 
 
Vist que amb motiu de la realització de l’exposició Cavallers i ferrers al Castell de 
Rocabruna, s’ha encarregat la redacció d’un catàleg a la Sra. Bibiana Agustí –
comissaria de l’exposició–, i que un cop finalitzat el procés d’edició es necessari fixar-
ne un preu de venda al públic per tal de procedir a la prestació del servei de venda de 
la publicació. 
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Vist que, d’acord amb allò que estableix l’article 44 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, per qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, segons el qual l’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost 
del servei prestat o de l’activitat realitzada, tret que quan existeixin raons social, 
benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconselli, l’entitat podrà fixar preus 
públics per sota d’aquest límit. 
 
Vist l’informe del cap de Monuments i estudi financer que s’adjunta, la Junta de 
Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic 
per al servei de subscripcions i venda d’edicions i publicacions corporatives, 
incorporant a l’annex de l’ordenança, apartat “Altres”, el títol següent: Cavallers i 
ferrers al castell de Rocabruna, amb un preu de venda al públic de 5,00 € IVA inclòs. 
 
SEGON. Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes de la Corporació per un 
termini de 30 dies, en el ben entès que en cas de presentar-se al·legacions durant 
l’esmentat termini, l’acord quedarà definitivament aprovat. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al 
seu coneixement i efectes. 
 
15. JG935/000013/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Modificació de la convocatòria de subvencions del Pla 
a l'acció, anualitat 2017. (Exp. 2017/41). 

 
La Diputació de Girona, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província núm. 36, 
del dia 23 de febrer de 2015, va publicar les Bases específiques reguladores de la 
campanya “Del pla a l’acció”, any 2015. Així mateix, la Junta de Govern del dia 3 de 
març de 2015, va aprovar la corresponent convocatòria, la qual es va publicar al BOP 
de Girona, núm. 46, el dia 9 de març de 2015. (Exp. 2017/41). 
 
L’objectiu d’aquesta convocatòria és regular les subvencions que concedeix la 
Diputació de Girona als ajuntaments per executar accions per a la millora de 
l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin 
estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES) i/o en 
plans d’acció local per a la sostenibilitat (PALS), aprovats pel Ple. 
 
Essent així, per acord de la Junta de Govern del passat 3 d’agost de 2015, es va fer 
la resolució de les sol·licituds de la Campanya “Del Pla a l'Acció” 2015, en la qual hi 
constava una llista d'ajuntaments que varen quedar en reserva per a futures 
resolucions, a l'espera d'un suplement de crèdit. 
 
Amb data 15 de setembre de 2015, el Ple de la Diputació va aprovar un suplement de 
crèdit de 512.772,49 euros, que permetia ampliar la dotació econòmica de la 
convocatòria de 2015 d'ajuts a ajuntaments pel programa “Del Pla a l'Acció”, de 
conformitat amb el que a l’efecte determinen les bases reguladores de la convocatòria 
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i seguint els criteris de valoració de les bases reguladores i per ordre de la puntuació 
obtinguda. 
 
Vist que els següents ajuntaments, beneficiaris de les subvencions de la línia 3 i línia 
4 de la campanya Del Pla a l’Acció” 2015, van encarregar la gestió de la licitació per a 
contractar accions de millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions municipals a la 
Diputació de Girona, per tal que aquesta centralitzés els tràmits administratius i 
agrupés aquells municipis per economia procedimental.  
 
LÍNIA 3 

EXP. Ajuntament Concepte Import € 

MA/9007 Palamós Substitució de 47 punts de llum per 
tecnologia més eficient 10.000,00 

MA/9052 Agullana 
Substitució bomba de pressió i la instal·lació de 
dos variadors de freqüència al quadre elèctric 
del grup de pressió 

7.601,81 

MA/8830 Amer 
Adequació de l’enllumenat públic per millora 
l’eficàcia energètica 

9.482,47 

MA/9056 
Boadella i les 
Escaules 

Substitució de 34 punts de llum per tecnologia 
més eficient, instal·lació de dos reguladors de 
flux i subministrament i instal·lació d’un 
interruptor crespuscular 

9.777,00 

MA/8841 Fontanals de 
Cerdanya 

Substitució de 30 làmpades de l’enllumenat 
públic per tecnologia LED a Escadarcs 

6.750,00 

MA/8938 
Fornells de la 
Selva 

Substitució de 44 punts de llum per tecnologia 
més eficient 

9.900,00 

MA/9041 
La Cellera de 
Ter 

Millora de l’eficiència energètica de 55 punts de 
llum 

10.000,00 

MA/8773 Celrà 
Monitoritzar el consum de l’edifici del Centre 
Cultural La Fàbrica 

10.000,00 

 
LÍNIA4 

EXP. Ajuntament Concepte Import 

MA/9009 Breda 
Externalització de la gestió de l’enllumenat 
públic de Breda a una empresa de serveis 
energètics. 

30.000,00 

MA/8766 Ventalló 

Execució d’accions de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat pública exterior de 
Ventalló a una empresa de serveis energètics i 
micro-empresa 

30.000,00 

 
Vist que els citats municipis van canalitzar la tramitació de l’adjudicació de les 
instal·lacions subvencionades mitjançant licitació i/o compra agregada, de la qual es 
van derivar convenis amb ajuntaments, els quals van tramitar els corresponents 
encàrrecs de gestió a la Diputació de Girona. 
 
La complexitat del procés de licitació agrupada ha implicat la impossibilitat de 
finalitzar les actuacions subvencionades en els terminis previstos. Per això ha estat 
necessari atorgar pròrrogues a tots els municipis que varen sol·licitar la compra 
agregada. 
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Donat que l’article 14 de les citades bases definia que es podrà atorgar una bestreta 
de la subvenció del 75% per a la línia 3 i del 100 % per a la línia 4, prèvia la sol·licitud 
del beneficiari. Tret d’aquests casos, la subvenció es farà efectiva en un sol 
pagament, una vegada justificada la subvenció. 
 
Vist que els següents municipis han sol·licitat una bestreta i que, en la majoria dels 
casos, el contracte es troba en fase d’adjudicació per part de l’entitat beneficiària tal i 
com mostra la següent taula: 
 
LÍNIA 3 

EXP. Ajuntament 
Fase 

compra 
agrupada 

Import  
Adjudicació 

Subvenció 
a justificar 

Bestreta Import 
pendent 

pagament 
MA/9007 Palamós Adjudicació 19.699,20 10.000,00 7.500,00 2.500,00 
MA/9052 Agullana Adjudicació 8.687,98 7.819,18 5.700,61 1.900,20 
MA/8830 Amer Adjudicació 6.989,36 6.290,42 7.111,85 0,00 

MA/9056 
Boadella i 
les 
Escaules 

Pendent de 
licitar 

pendent pendent 0,00 9.777,04 

MA/8841 
Fontanals 
de 
Cerdanya 

Adjudicació 11.957,20 6.750,00 5.062,50 1.687,50 

MA/8938 
Fornells de 
la Selva 

Adjudicació 14.314,97 12.883,47 7.425,00 2.475,00 

MA/9041 La Cellera 
de Ter 

Adjudicació 9.449,22 8.504,30 7.500,00 1.004,30 

MA/8773 Celrà 
Pendent 
d’adjudicar 

pendent pendent 7.500,00 2.500,00 

 
 
LÍNIA 4 

EXP. Ajuntament Fase 
Import  

Adjudicació 

Subvenció 
a justificar 

Bestreta Import 
pendent 

pagament 
MA/9009 Breda Adjudicació 1.257.824,75 30.000,00 30.000,00 0,00 
MA/8766 Ventalló Adjudicació 396.061,34 30.000,00 30.000,00 0,00 

 
L’any 2017 no ha estat possible incorporar de romanents els diners per fer front al 
pagament en concepte de pagament de les subvencions del Pla a l’acció. 
 
La Junta de Govern va acordar en sessió de 24 de gener de 2017 aprovar la 
convocatòria de les subvencions de la campanya “Del pla a l’acció”, anualitat 2017 
amb una dotació pressupostària de 1.090.000 euros. 
 

Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia 1. 300/1700/46205 90.000,00 
Línia 2. 300/1700/76202 70.000,00 
Línia 3. 300/1700/76202 530.000,00 
Línia 4. 300/1700/76202 400.000,00 
Total 1.090.000,00 
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És necessari realitzar la modificació de la convocatòria de subvencions del Pla a 
l’acció, per tal de reduir la dotació d’aquesta a 1.068.155,96 euros, de tal manera que 
es puguin disposar de 21.844,04 euros per a fer front al pagament pendent dels ajuts 
atorgats en la convocatòria de subvencions del Pla a l’acció de l’any 2015. 
 
D’acord amb els antecedents i l’informe tècnic, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Modificar la convocatòria de subvencions del Pla a l’acció, anualitat 2017. 
De tal manera, que en l’article 2, on diu:  
 
“L’import total destinat a la convocatòria és d’un milió noranta mil euros. El crèdit 
pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
 

Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia 1. 300/1700/46205 90.000,00 
Línia 2. 300/1700/76202 70.000,00 
Línia 3. 300/1700/76202 530.000,00 
Línia 4. 300/1700/76202 400.000,00 
Total 1.090.000,00 

“ 
 
Ha de dir: 
 
“L’import total destinat a la convocatòria és de tres-cents setanta mil euros. El crèdit 
pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
 

Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia 1. 300/1700/46205 90.000,00 
Línia 2. 300/1700/76202 70.000,00 
Línia 3. 300/1700/76202 508.155,96 
Línia 4. 300/1700/76202 400.000,00 
Total 1.068.155,96 

“ 
SEGON. Anul·lar el crèdit de 21.844,04 euros de l’aplicació pressupostària 
300/1700/76202 del pressupost 2017. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la modificació de la convocatòria. 
 
QUART. Enviar l’extracte de la modificació d’aquesta convocatòria a la Base de 
dades nacional de subvencions amb indicació expressa de la seva publicació al BOP 
de Girona.” 
 
16. JG935/000014/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Esmena d'error en la modificaci ó de la convocatòria 
de subvencions de la campanya "Del Pla a l'Acció" 2 015. (Exp. 2016/1681). 
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Vist l’informe del cap de medi ambient que es transcriu Íntegrament, d’acord amb el 
següent tenor literal: 
 
“INFORME DEL CENTRE GESTOR DE MEDI AMBIENT 
Assumpte: Esmena d’error en la modificació de la convocatòria de subvencions de la 
campanya “Del Pla a l’Acció” 2015. Exp. 2016/1681 
El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 7 de febrer de 2015, va aprovar les 
bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la demarcació 
de Girona, per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i reducció de 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament planificades en 
plans d'acció d'energia sostenible (PAES) i/o en plans d’acció local per a la 
sostenibilitat (PALS), aprovats pel Ple. 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 3 de març de 2015 va aprovar 
la convocatòria de subvencions als ajuntaments de la campanya Del Pla a l’acció. La 
qual recollia en l’article 7 els terminis de justificació de les actuacions 
subvencionades. 
Vist que per resolució de presidència de data 3 de juny de 2016 es va concedir una 
pròrroga a aquests municipis per a la justificació dels treballs subvencionats fins a 
data 26 d’octubre de 2016, preveient la necessitat de majors terminis de justificació. 
Vist que per Junta de Govern de data 2 d’agost de 2016 es va concedir una pròrroga 
extraordinària per a la justificació dels treballs fins a data 31 de desembre de 2016, 
però encara no va ser suficient. 
El 21 de novembre de 2016 es va emetre Informe del centre gestor de Medi Ambient 
en què es plantejava la necessitat de fer una modificació de la convocatòria de 
subvencions de la campanya “Del Pla a l’Acció” 2015, on s’indicava com a nou termini 
el 31 d’octubre de 2017. 
Per error, la redacció del nou punt 7 de l’acord primer de la Junta de Govern de data 
29 de novembre 2016 no va recollir correctament la data de 31 d’octubre sinó que es 
va posar 31 de març.  
Vist que el text de l’Informe del centre gestor no es va transcriure de forma correcta al 
punt 7 de l’acord primer de la Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Aprovació 
d’una modificació en la convocatòria de subvencions de la campanya “Del Pla a 
l’Acció” 2015 (000055/2016-PPCITS). 
Per tant S’INFORMA: 
Que és necessari esmenar l’error en la data de l’informe en la proposta realitzada i 
informar favorablement la modificació de la convocatòria de subvencions de la 
Campanya del Pla a l’acció 2015, en l’apartat 7 corresponent al termini de la 
justificació de l’ajut, en la qual es reculli que: 
̏ El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria 
finalitza el dia 31 d’octubre de 2017 ̋ . ” 
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta el diputat delegat de Medi Ambient, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de la convocatòria de les subvencions de la 
campanya “Del pla a l’acció”, any 2015, dirigida als ajuntaments de la demarcació de 
Girona, en el sentit que, allà on diu: 
 
“7. Termini de justificació de les subvencions 
El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria 
finalitza el dia 31 de març de 2017.” 
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Ha de dir: 
 
“7. Termini de justificació de les subvencions 
El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria 
finalitza el dia 31 d’octubre de 2017.” 
 
SEGON. Enviar l’extracte de la modificació d’aquesta convocatòria a la Base de 
dades nacional de subvencions amb indicació expressa de la seva publicació al BOP 
de Girona. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la resolució de la convocatòria. 
 
17. JG935/000016/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Esmena d'error de l'acord de la  Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 20 de 
setembre de 2016. (Exp. 2016/259). 

 
Vist l’informe del cap de medi ambient que es transcriu íntegrament d’acord amb el 
següent tenor literal: 
 
“INFORME DEL CENTRE GESTOR DE MEDI AMBIENT 
Assumpte: Rectificar l’acord de la Junta de govern de la Diputació de Girona, en la 
sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 20 de setembre de 2016 (Núm. Expedient 
2016/259) 
El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 15 de desembre de 2015, va 
aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la 
demarcació de Girona, per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i 
reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament 
planificades en Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), aprovats pel Ple. 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 2 de febrer 2016 va aprovar la 
convocatòria de subvencions als ajuntaments de la campanya Del Pla a l’acció, any 
2016. La qual recollia en l’article 7 els terminis de justificació de les actuacions 
subvencionades. 
“7. Termini de justificació de les subvencions 
El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria 
finalitzarà 7 mesos després de la resolució d’atorgament per a les línies 1, 2 i 3, i 12 
mesos després en el cas de la línia 4, a comptar des de l’endemà de la recepció del 
trasllat per part del beneficiari.” 
La Junta de govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc 
el dia 20 de setembre de 2016 va adoptar l’acord següent: 
SISÈ. Comunicar als Ajuntaments que, ateses les normes que regulen la concessió 
d’aquests ajuts, la percepció de la subvenció resta condicionada a la presentació de 
tota la documentació que indica la base 14ª, abans del termini que finalitza 7 mesos 
després de la resolució d'atorgament, a comptar des de l'endemà de la recepció del 
trasllat per part del beneficiari. 
En el text del punt sisè es va ometre per error la part de la frase “per a les línies 1, 2 i 
3, i 12 mesos després en el cas de la línia 4,” de forma que hi ha una contradicció 
entre aquest punt i el que estableix la convocatòria, ja que la convocatòria estableix 
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un termini de 7 mesos per justificar les actuacions de les línies 1, 2 i 3 i un termini de 
12 mesos per justificar les actuacions de la línia 4 i, tal com va quedar redactat el punt 
sisè, es comunica als beneficiaris de totes les línies, inclosa la 4, que disposen d’un 
termini de 7 mesos. 
Així i doncs, d’acord amb l’article 109.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques es proposa 
rectificar l’error en l’acord sisè de la Junta de govern de data 20 de setembre de 2016 
en relació al termini de justificació de les subvencions de la Línia 4. 
Per tant S’INFORMA: 
Que és necessari rectificar l’acord SISÈ adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 20 de setembre de 
2016 el qual reculli que: 
SISÈ. Comunicar als ajuntaments que, ateses les normes que regulen la concessió 
d’aquests ajuts, la percepció de la subvenció resta condicionada a la presentació de 
tota la documentació que indica la base 14ª, abans del termini que finalitzarà 7 mesos 
després de la resolució d’atorgament per a les línies 1, 2 i 3, i 12 mesos després en el 
cas de la línia 4, a comptar des de l’endemà de la recepció del trasllat per part del 
beneficiari.” 
 
Per tot això, la Junta de Govern a proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Esmenar l’acord SISÈ adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 20 de setembre de 2016 en el 
sentit que, allà on diu: 
 
“ SISÈ. Comunicar als ajuntaments que, ateses les normes que regulen la concessió 
d’aquests ajuts, la percepció de la subvenció resta condicionada a la presentació de 
tota la documentació que indica la base 14ª, abans del termini que finalitza 7 mesos 
després de la resolució d'atorgament, a comptar des de l'endemà de la recepció del 
trasllat per part del beneficiari.” 
 
Ha de dir: 
 
“ SISÈ. Comunicar als ajuntaments que, ateses les normes que regulen la concessió 
d’aquests ajuts, la percepció de la subvenció resta condicionada a la presentació de 
tota la documentació que indica la base 14ª, abans del termini que finalitzarà 7 mesos 
després de la resolució d’atorgament per a les línies 1, 2 i 3, i 12 mesos després en el 
cas de la línia 4, a comptar des de l’endemà de la recepció del trasllat per part del 
beneficiari.” 
 
SEGON. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS  ÀREES 
 
18. JG935/000012/2017-PDDCE; Proposta Diputat Deleg at Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Conveni amb el Patronat de 
Turisme, l'Ajuntament de Girona i Bikeshow sport ev ents SL, pel Sea Otter 
Europe. (Exp. 2017/963). 
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La Diputació de Girona compta entre les seves finalitats la de donar suport als 
ajuntaments i entitats de les seves comarques per a la promoció d'accions formatives 
per als professionals que promouen i fomenten l'esport. 
 
La Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Girona Costa Brava, SA, l’Ajuntament 
de Girona i Bikeshow Sport Events, S.L., pretenen regular la col·laboració econòmica 
per a l’organització del festival “Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show”, per 
l’any 2017 amb la signatura d’un conveni. 
 
L’esmentat esdeveniment es celebrarà a la ciutat de Girona i, algunes de les proves 
esportives que formen part de l’esdeveniment, tindran lloc a diferents poblacions de 
les comarques gironines.  
 
Els signants del conveni en el marc de la seva política de foment en matèria 
d’activitats esportives, turístiques i socials,  consideren que l’organització del “Sea 
Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show 2017” , per part de Bikeshow Sport 
Events, S.L. , representa per al conjunt de les comarques de Girona una promoció 
important a nivell nacional i internacional, atès que es converteix en un centre 
d’atenció de nombrosos mitjans de comunicació, i alhora esdevé una destacada 
plataforma de projecció exterior i de difusió molt important i, en especial, de la marca 
turística Costa Brava i també, de la ciutat de Girona. 
 
Es la primera vegada en la història que la <Sea Otter> arriba a Europa. Aquest 
festival, que té la seva seu històrica a Laguna Seca (Califòrnia), és el major festival 
del món entorn de la bicicleta, i es vol convertir Girona com la seu a Europa del 
Festival. Aquesta primera edició està previst que tingui lloc els dies 2, 3 i 4 de juny de 
2017. 
 
Es tracta d’una fira de referència internacional, que reuneix als millors ciclistes del 
món i a les millors marques, les quals presenten totes les novetats del sector i porten 
a terme demo-test per al públic professional. Es un festival de ciclisme que aplega 
moltes disciplines, i es dirigeix a tota mena de públic, des del més competitiu fins al 
familiar, als aficionats al cicloturisme, bici urbana, bici elèctrica, activitats a l’aire 
lliure... 
 
La <Sea Otter Europe> vol esdevenir una fira en format paddock, amb la mateixa línia 
de l’UCI Mountain Bike World Cup de BTT, per convertir-se en un esdeveniment que 
doni la benvinguda a nivell europeu, als ciclistes i marques catalanes, estatals i 
internacionals de primer ordre. 
 
És voluntat de les parts establir una fórmula estable de col·laboració per a 
l’atorgament de subvencions a l’organització del Sea Otter Europe. 
 
La Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Girona, el 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, l’Ajuntament de Girona i Bikeshow Sport 
Events, que transcrit literalment diu: 
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CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL PATRONAT DE TURISME 
COSTA BRAVA GIRONA, L’AJUNTAMENT DE GIRONA I BIKESHOW SPORT 
EVENTS, S.L., PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A L’ORGANITZACIÓ 
DE L’ESDEVENIMENT “SEA OTTER EUROPE, COSTA BRAVA-GIRONA BIKE 
SHOW”, PER L’ANY 2017. I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN: El Sr. Miquel Noguer 
i Planas, com a vicepresident primer de la Diputació de Girona, amb NIF P-1700000A 
i domicili a la Pujada de Sant Martí, 4-5 de Girona, expressament facultat per aquest 
acte per la Junta de Govern del 4 d’abril de 2017 i assistit pel secretari general, Sr. 
Jordi Batllori i Nouvilas. El Sr. Pere Vila i Fulcarà, President del Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona, SA, (en endavant el Patronat) amb NIF A-17031246 i domicili 
social a l’Avinguda Sant Francesc, 29 3r. de Girona, expressament facultat per acord 
del Consell d’Administració celebrat el dia 15 de desembre de 2016. I, la Sra. Marta 
Madrenas i Mir, qui actua en nom i representació de l’Ajuntament de Girona, en ús de 
les atribucions que li confereixen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i 53.1) del Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, amb 
domicili a la Plaça del Vi de Girona, i assistit pel secretari general de la Corporació, 
senyor José Ignacio Araujo Gómez. De l’altra part el Sr. Oriol Sallent Bonaventura en 
la seva qualitat d’administrador de la societat Bikeshow Sport Events, S.L., amb 
domicili al Passeig de Sant Joan Bosco, número 35, baixos, de la ciutat de 17007 
GIRONA, i  amb núm. de NIF B-55283329, fent ús de les facultats que l’atribueixen 
l’escriptura pública davant Notari Sr Carlos Jiménez Fueyo, amb número de protocol 
2927 i de data  5 de desembre de 2016. II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. Mitjançant 
el present document la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Girona Costa 
Brava, SA, l’Ajuntament de Girona i Bikeshow Sport Events, S.L.,  pretenen regular la 
col·laboració econòmica per a l’organització del festival “Sea Otter Europe Costa 
Brava-Girona Bike Show”, per l’any 2017. L’esmentat esdeveniment es celebrarà a la 
ciutat de Girona i, algunes de les proves esportives que formen part de 
l’esdeveniment, tindran lloc a diferents poblacions de les comarques gironines. Els 
signants del conveni en el marc de la seva política de foment en matèria d’activitats 
esportives, turístiques i socials,  consideren que l’organització del “Sea Otter Europe 
Costa Brava-Girona Bike Show 2017” , per part de Bikeshow Sport Events, S.L. , 
representa per al conjunt de les comarques de Girona una promoció important a nivell 
nacional i internacional, atès que es converteix en un centre d’atenció de nombrosos 
mitjans de comunicació, i alhora esdevé una destacada plataforma de projecció 
exterior i de difusió molt important i, en especial, de la marca turística Costa Brava i 
també, de la ciutat de Girona. Es la primera vegada en la història que la <Sea Otter> 
arriba a Europa. Aquest festival, que té la seva seu històrica a Laguna Seca 
(Califòrnia), és el major festival del món entorn de la bicicleta, i es vol convertir Girona 
com la seu a Europa del Festival. Aquesta primera edició està previst que tingui lloc 
els dies 2, 3 i 4 de juny de 2017. Es tracta d’una fira de referència internacional, que 
reuneix als millors ciclistes del món i a les millors marques, les quals presenten totes 
les novetats del sector i porten a terme demo-test per al públic professional. Es un 
festival de ciclisme que aplega moltes disciplines, i es dirigeix a tota mena de públic, 
des del més competitiu fins al familiar, als aficionats al cicloturisme, bici urbana, bici 
elèctrica, activitats a l’aire lliure. La <Sea Otter Europe> vol esdevenir una fira en 
format paddock, amb la mateixa línia de l’UCI Mountain Bike World Cup de BTT, per 
convertir-se en un esdeveniment que doni la benvinguda a nivell europeu, als ciclistes 
i marques catalanes, estatals i internacionals de primer ordre. En aquesta primera 
edició, el projecte del festival es divideix en diferents espais: FIRA PADDOCK. Fira 
d’empreses i entitats relacionades amb la bicicleta. TEST-IT. Possibilitat de provar els 
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productes de les marques en el recinte. SMART LOCAL PRICE. Condicions pels 
associats locals. E-TECH. Grans possibilitats de ciclisme urbà i bicicleta. ESPAI 
CICLOTURISTA. ACTIVITATS PERMANENTS. Pump track, wood park, zona de 
inflables, primera bicicleta, rodillos, àrea adaptada, dual, dirt i spining. INNOVACIÓ. 
Bici elèctrica, bici urbans i bici plegable. ACTIVITATS ESPORTIVES: Marxa 
Cicloturista. BTT Scott Marathon. Copa catalana internacional Girona Biking Point. 
The pirinexus 360 Challenge. The pirinexus half travel. Open infantil BTT. Copa Trial. 
Eliminator/contrarellotge. Pedalada BTT. Bikeshow Sport Events, SL, serà l’empresa 
responsable de la organització d’aquest esdeveniment. Els seu representants han 
estat sempre vinculats a organització d’esdeveniments esportius coneguts arreu del 
món com la TRANSPYR Coast to Coast, considerada per National Geographic 
Adevnture com una de les 10 millors aventures en bicicleta de muntanya al món. En 
virtut de tot això, formalitzen els present conveni amb subjecció als següents: P A C T 
E S. Primer. Objecte. L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és el finançament a 
Bikeshow Sport Events, S.L., per a l'organització del festival <Sea Otter Europe Costa 
Brava-Girona Bike Show> , que tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 de juny de 2017. Segon. 
Import de la subvenció nominativa. La Diputació de Girona, el Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona SA i l’Ajuntament de Girona, volen subvencionar els conceptes 
que donen origen a aquest conveni i es concreten amb un pressupost de 300.000,00 
euros, fixant una aportació de 140.000,00 euros d’acord amb el quadre de distribució 
següent: 

ANY 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PATRONAT AJUNTAMENT 
Base 
subvencionabl
e 

Import 
concedit %  Import 

concedit %  Import 
concedit %  

2017 300.000,00 35.000,00 11,67 70.000,00 23,33 35.000,00 11,67 
La subvenció es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del 
pressupost corporatiu 2017 de cada ens: 

Ens Aplicació Pressupostària Import 
Diputació de Girona 520.3410.47901 35.000,00€ 
Patronat de Turisme 190/48000 70.000,00€ 
Ajuntament de Girona  35.000,00€ 

Tercer. Forma i termini de justificació. Per tal de percebre la subvenció que atorga la 
Diputació de Girona, el Patronat i l’Ajuntament, el beneficiari haurà de presentar a la 
Diputació de Girona, abans del 30 de setembre del 2017, la següent documentació: 
Compte justificatiu normal (Subv. iguals o superiors a 60.000,00€) model disponible al 
web corporatiu (www.ddgi.cat/subvencions/documentació). Memòria d’activitats que 
inclourà els següents documents: 1.- Recull de notes de premsa o articles apareguts 
en mitjans de comunicació on line i/o off line on es parli del territori i/o apareguin les 
marques turístiques. 2.- Recull fotogràfic dels espais i/o material durant la promoció i 
l’esdeveniment on apareixen les marques turístiques i/o logos institucionals, per tal 
d’acreditar el compliment de les mesures de difusió establertes. 3.- Recull de captures 
de pantalles de mitjans on line (web, xarxes socials, revistes on line, aplicacions, etc.) 
on apareguin els logos turístics i/o institucionals. 4.- Un recull fotogràfic de 
l’esdeveniment. 5.- Còpia de tot el material editat on apareguin els logos turístics i/o 
institucionals (DVD, vídeo, fulletons, revistes, marxandatge, etc.). Informació relativa a 
les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la 
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. S'haurà de justificar  l'import total de la despesa subvencionable a la 
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Diputació de Girona. La documentació justificativa serà única i serà entregada a la 
Diputació de Girona, qui realitzarà una primera comprovació i validació a través del 
seu servei tècnic d'Esports de la Diputació, emetent el corresponent informe. De la 
documentació rebuda i de l’informe en trametrà còpia al Patronat  de Turisme Costa 
Brava Girona, SA, i a l’Ajuntament de Girona per tal que puguin tramitar degudament 
el pagament de la subvenció. Si el cost de l'objecte subvencionat finalment resulta 
superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicial atorgada. D'altra banda, es 
reduirà proporcionalment d’acord amb els % de finançament establerts per a cada ens 
en aquest conveni en el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa, la 
despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. Quart. 
Compromisos de Bikeshow Sport Events, S.L.  Per la seva part, Bikeshow Sport 
Events, S.L. , entitat responsable de l'organització del Festival i beneficiari de les 
subvencions, es compromet a: Fer difusió de les subvencions rebudes a través dels 
següents mitjans: Inserir publicitat dels signats del conveni i de la marca Costa Brava 
Pirineu de Girona que determini el Patronat, en un lloc preferent al cartell de fons de 
les rodes de premsa del festival. Col·locar 5 tanques de publicitat de 3 x 1 metres dels 
signants del conveni i de la marca Costa Brava Pirineu de Girona, en espais 
preferents del PADDOCK. La producció d'aquestes tanques, de la imatge, cartells, i 
aplicacions del logo dels signants del conveni o de la marca que aquesta determini, 
aniran a càrrec de Bikeshow Sport Events, S.L., i seran validades per avançat per les 
entitats signants del conveni. Inserir el logotip dels signants del conveni i de la marca 
Costa Brava Pirineu de Girona, tant a la pàgina principal com en l’apartat de 
patrocinadors de la web oficial del festival, on es troba tota la informació de 
l’esdeveniment, amb la possibilitat d’efectuar un link al web que es decideixi. Col·locar 
els logos de les entitats signants del conveni i de la marca Costa Brava Pirineu de 
Girona, en el cas de que s’editin cartells o altre material per anunciar el festival. 
L’organització cedirà una pàgina de publicitat a cada entitat signant del conveni, en 
cas de que realitzi una publicació específica de l’esdeveniment. Als efectes de la 
difusió caldrà presentar una maqueta prèvia als serveis tècnics corresponents dels 
signants del conveni de qualsevol adaptació o ús que es faci de la imatge corporativa 
de les diferents entitats,  als efectes que en donin la conformitat. El Gabinet de 
Premsa de Bikeshow Sport Events, S.L.  coordinarà, juntament amb els dels signants 
del conveni, la difusió en premsa, tant dels actes de presentació com de la notícia de 
la signatura del conveni. Permetre que els signants del conveni puguin utilitzar les 
imatges dels actes de presentació amb les personalitats presents per a qualsevol 
comunicació o promoció interna. Autoritzar a la Diputació de Girona, al Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona, S.A. i a l’Ajuntament de Girona,  a realitzar actes de 
caràcter promocional dirigit als participants del festival, alhora que també s’autoritza la 
possibilitat d’utilitzar la marca del Festival, per poder organitzar actes paral·lels abans 
o durant la celebració del Festival, sempre amb el vist-i-plau de la pròpia organització. 
Inserir a la pàgina web del festival, un bànner enllaçat a l’apartat de reserves on-line 
de la web costabrava.org del Patronat i, si s’escau, de l’Ajuntament de Girona. Aquest 
bànner serà lliurat pel Patronat i, si s’escau, per l’Ajuntament. Col·locar en el 
Facebook del festival, un link del Facebook del Patronat i, si s’escau, de l’Ajuntament 
de Girona. Cinquè. Canvi de destinació de la subvenció. És inadmissible cap canvi de 
destinació de la subvenció. Sisè. Bestreta dels pagaments. Les parts acorden que es 
podran fer pagaments en concepte de bestreta, de fins el 50% dels imports 
subvencionables, abans de la realització de l’esdeveniment, per tal de fer front a 
possibles despeses que es puguin originar. Les bestretes es podran sol·licitar una 
vegada el conveni estigui formalitzat per totes les parts, i seran liquidades per les 
parts signats del conveni en la mateix % de participació que en l’import global de la 
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subvenció. El 50% restant, es farà efectiu un cop l’esdeveniment s’hagi celebrat i es 
tinguin tots els justificants de les despeses validats pels diferents òrgans de control de 
les entitats signants del conveni. Setè. Revocació. No justificar les despeses dintre del 
termini establert i en les condicions assenyalades motivarà la revocació d’ofici de la 
subvenció concedida pendent de justificar, ja sigui de la mateixa anualitat com de les 
següents, sense perjudici de poder iniciar el procediment de reintegrament de la 
subvenció concedida, d’acord amb els termes establerts en el pacte següent. Vuitè. 
Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment 
dels pactes previstos en aquest conveni i en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. El procediment per exigir el reintegrament 
serà el previst en el capítol II del títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. Novè. Vigència. El conveni entrarà en vigor el dia de la seva 
signatura i la seva durada finalitzarà el 30 de setembre de 2017, sens perjudici que 
perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les 
seves previsions. Desè. Pròrrogues. El beneficiari pot demanar una pròrroga abans 
que acabi el termini de vigència d’aquest conveni, per tal de poder justificar la 
despesa. Aquesta sol·licitud podrà ser atorgada o desestimada discrecionalment, un 
cop valorada la petició. Onzè. Verificació i control. Es reserva la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de 
mostratge, l’acompliment de l’activitat, la qual des del seu inici té la consideració de 
finalista. Tanmateix, el control financer d’aquesta subvenció es regirà per allò 
establert en el títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
en correspondència amb la disposició addicional 14a del cos legal esmentat. Dotzè. 
Normes supletòries. En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament, l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la resta de normativa d’aplicació. Tretzè. Naturalesa del 
conveni. El conveni té naturalesa administrativa i seran competents per resoldre, en 
darrera instància, els conflictes i incidències que es puguin produir, els òrgans de la 
jurisdicció contenciosa-administrativa. Catorzè. Determinació de la despesa 
efectuada. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat  entre l’1 de gener 
del 2017 i la data límit de la seva justificació, establert pel dia 30 de setembre de 
2017,  encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del 
període de justificació. Quinzè. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres 
subvencions o ajudes. Les subvencions objecte d’aquest conveni són compatibles 
amb qualsevol altre tipus d’ajuda o ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos 
vinculats a la despesa subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o 
altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. Setzè. 
Acceptació de les subvencions. Una vegada comunicada la concessió de les 
subvencions, si en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, 
s’entendrà acceptades les subvencions, així com les condicions generals i 
específiques fixades que hi siguin d’aplicació. I en prova de conformitat, les persones 
que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la data que s’assenyalen. Per 
Bikeshow Sport Events, S.L. Pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA. Oriol 
Sallent Bonaventura. Pere Vila i Fulcarà. Per l’Ajuntament de Girona. Per la Diputació 
de Girona. Marta Madrenas i Mir. Miquel Noguer i Planas. José Ignacio Araujo 
Gómez. Jordi Batllori i Nouvilas. Secretari general Secretari general Ajuntament de 
Girona Diputació de Girona. 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 35.000,00€ (trenta cinc mil euros) a 
l'aplicació pressupostària 520/3410/47901, aprovada per crèdit extraordinari DG 3CE 
2/2017 en el Ple de 21 de febrer de 2017. 
 
TERCER. Facultar el President de la Corporació per a la signatura d'aquest Conveni i 
de qualsevol altre document que sigui necessari per a l'execució d'aquest acord. 

 
19. JG935/000003/2017-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Redistribuir import conv ocatòria 
subvencions als ajuntaments i associacions de la Xa rxa de Mercats 
Sedentaris de Girona (XMSG) destinades al finançame nt d'accions i 
projectes de promoció i dinamització Comercial. (EX P. 2016/7965). 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva 
als ajuntaments i associacions de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de 
Girona (XMSG) destinades als finançament d’accions i projectes de promoció i 
dinamització comercial, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 15 
de novembre de 2016, publicades al BOP número 231 de 2 de desembre de 2016. 
 
Vista la convocatòria de subvencions en  règim de concurrència competitiva als 
ajuntaments i associacions de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de 
Girona (XMSG) destinades al finançament d’accions i projectes de promoció i 
dinamització comercial, aprovada per Junta de Govern de data 10 de gener de 2017 i 
publicada al BOPG número 18 de 26 de gener de 2017. 
 
Vist que els crèdits inicials estaven previstos amb la presentació de 3 sol·licitants 
d’entitats no lucratives i de 6 sol·licitants ajuntaments, amb la següent distribució 
prevista en els crèdits inicials. 
 

Aplicació Pressupostària Crèdits 
inicials € 

220.4300.48002 Ajuts ent. no lucratives Campanya Xarxa de 
Mercats Prom. Ec. 12.000 

220 4300 46203 Ajuts a ajuntaments Campanya Xarxa Mercats 
Promoció Econ. 24.000 

TOTAL 36.000 
 
Vist que una vegada analitzades les sol·licituds presentades, s’han presentat 4 
entitats no lucratives i 4 ajuntaments, contrastant la previsió inicial prevista, l’aplicació 
pressupostària d’entitats no lucratives és inferior per un import a 1000 euros a la 
quantitat sol·licitada, mentre que els crèdits inicials destinats a l’aplicació 
pressupostària dels ajuntaments no s’esgotarà. 
 
Vistos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria  de subvencions en  règim de 
concurrència competitiva als ajuntaments i associacions de la Xarxa de Mercats 
Sedentaris de la província de Girona (XMSG) destinades al finançament d’accions i 
projectes de promoció i dinamització comercial d’import total 36.000 euros, d’acord 
amb el detall següent: 
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Aplicació Pressupostària Crèdits inicials 

€ 
Crèdits finals  

€ 
Diferència  

€ 
220.4300.48002 Ajuts ent. 
no lucratives Campanya 
Xarxa de Mercats Prom. 
Ec. 

12.000 13.000 -1.000 

220 4300 46203 Ajuts a 
ajuntaments Campanya 
Xarxa Mercats Promoció 
Econ. 

24.000 23.000 1.000 

TOTAL 36.000 36.000 0 
 
SEGON Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 
convocatòria: 
 
 

Aplicació Pressupostària Reajust € 
220.4300.48002 Ajuts ent. no lucratives 
Campanya Xarxa de Mercats Prom. Ec. 

(Incrementar 1.000 €) 
13.000 

220 4300 46203 Ajuts a ajuntaments 
Campanya Xarxa Mercats Promoció Econ. 

(Reduir 1.000 €) 
23.000 

 
TERCER Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la 
Base de dades nacional de subvencions amb indicació expressa de la seva publicació 
al BOP de Girona. 
 
 
20. JG935/000004/2017-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nomina tiva a 
l'Associació Catalana d'innovació del sector carni porcí INNOVACC per al 
finançament d'activitats d'impuls al sector porcí. (Exp. 2017/3749). 

 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ DEL SECTOR CARNI PORCÍ, d’ara 
endavant INNOVACC, d’Olot, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de les seves activitats d’impuls al sector porcí i s’ha instruït l'expedient 
corresponent. (Exp. 2017/3749). 
 
INNOVACC té com a objectiu principal la planificació estratègica de vies de 
desenvolupament futur del sector carni, impulsar la innovació i la cooperació 
interempresarial, definir polítiques i actuacions d'interès comú, potenciar els 
intercanvis de coneixements científics i tècnics, assessorar les empreses sobre 
oportunitats d'innovació, col·laborar amb clústers d'altres sectors complementaris, 
establir relacions estratègiques amb altres regions punteres en el sector, impulsar la 
qualitat diferenciadora i el prestigi del clúster, impulsar i dinamitzar projectes de R+D+I 
d'àmbit local, nacional, estatal i europeu. 
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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 Promoció Econòmica- 
DIPLAB atorga una subvenció nominativa a INNOVACC. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor d’INNOVACC d’Olot, de conformitat amb el 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; i vist 
que 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 favorable de la cap del centre gestor de Promoció Econòmica-DIPLAB, 
la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Promoció Econòmica-DIPLAB, 
per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció següent: 

 
 
 
 

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2017/3749 INNOVACC G17995978 

Objecte subvenció Naturalesa 

Despeses de funcionament de l’entitat 2017 Corrent 

Cost 
objecte de la subvenció € 

Import subvenció € % de finançament 

125.796 € 10.000 € 7,949% 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 10.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 220 4300 48009 del pressupost de la Diputació de Girona 
de l’exercici 2017. 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució 
La concessió de la subvenció que s’autoritza té caràcter singular i es consideren 
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que 
formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2017 i 
finalitza el 30 de novembre de 2017 
 
QUART. Compatibilitat 
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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 INNOVACC 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. Termini i règim de justificació 
El beneficiari ha de justificar, en el termini d’un mes a partir de la finalització del 
període d’execució establert al punt tercer d’aquest acord, la realització efectiva de 
l’objecte de la subvenció, per l’import de 125.796 € corresponent a 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) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal com estableix el punt vuitè d’aquest 
acord. 

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 de l’actuació resulta finalment superior al que s’ha previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
 
En 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 
al punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
 
Tan bon punt el beneficiari presenti la documentació justificativa se’n farà la revisió 
corresponent. En cas de no estar conforme amb el que estableix aquest acord, es pot 
requerir que s’esmenin els defectes que se li indiquin en el termini de 10 dies, o bé, 
que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fa, 
es considera incomplerta l’obligació de la justificació, amb les conseqüències que es 
determinen a l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions. 
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SETÈ. Pagament  
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable de la cap del Centre 
Gestor. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
VUITÈ. 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 l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
En els materials de difusió de les activitats de l’associació hi haurà de constar el 
logotip de la Diputació de Girona, així com també a la pàgina web. 
 
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: 
 

a).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 que 
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

b).Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures 
no n’és possible el 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. 

 
NOVÈ. Altres obligacions del beneficiari. 
El beneficiari 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 
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. 
 

DESÈ. Subcontractació  
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Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec 
de l’entitat respectiva. 

 
ONZÈ. Modificació de les subvencions 
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.  
 
El beneficiari no pot sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, 
ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una 
vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
 
En relació amb la 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.  
 
DOTZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona pot revocar  totalment o parcial les subvencions, amb 
l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de 
demora corresponent, en els supòsits següents: 
 

a).Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.  

b).Incompliment d'altres obligacions que preveu aquest acord. 
c).Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 

El centre gestor de Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de 
Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 
 
TRETZÈ. 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 regeix pel que estableix el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari, 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. 
 
CATORZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
El beneficiari no pot 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. 
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Tampoc es pot 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. 
 
QUINZÈ. Principis ètics i regles de conducta 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat 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:  

 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  
c) 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. 
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 
g) La bona fe. 
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència 
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 
de l’exercici dels seus càrrecs. 

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comporta l’aplicació del 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. 
 
SETZÈ. Normes supletòries 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord hi és 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. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a INNOVACC. 
 
21. JG935/000005/2017-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la distribu ció definitiva 
dels crèdits de la convocatòria de subvencions per a projectes i accions 
de promoció econòmica adreçades a les entitats adhe rides a la XSLPE, 
anualitat 2017. (Exp. 2016/7983). 
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Vistes les bases reguladores de subvencions per a projectes i accions de promoció 
econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció 
econòmica, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 
(XSLPE).aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 15 de novembre 
de 2016, publicades al BOP número 231 de 2 de desembre de 2016. 
 
Vista la convocatòria aprovada per Junta de Govern de data 10 de gener de 2017 i 
publicada al BOPG número 18 de 26 de novembre de 2017.  
 
Atès que la dotació econòmica de les aplicacions pressupostaries de la convocatòria 
s’ajustaven d’acord la naturalesa jurídica de les entitats membres de la XSLPE i de la 
seva capacitat de prestació dels serveis. 
 
Vist que una vegada analitzades les sol·licituds presentades, una d’elles, tot i no 
haver-se contemplat inicialment en l’aplicació pressupostària 220 4300 46700 Ajuts a 
Consorcis de la XSLPE, és des d’aquesta aplicació que s’ha de subvencionar per 
tractar-se del Consorci Dinamig, entitat que a partir d’enguany porta a terme la 
promoció econòmica del Consell Comarcal de la Garrotxa i de l’Institut de Promoció 
Econòmica d’Olot. 
 
Vist que també hi ha hagut canvis en els serveis prestats per part d’algunes de les 
entitats adherides a la XSLPE que han generat baixes en la previsió de la quantia a 
subvencionar. 
 
Vistos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a projectes i 
accions de promoció econòmica adreçada a les entitats adherides a la Xarxa de 
Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), anualitat 2017. (Exp. 2016/7983) 
d’import total de 209.000,00 euros, d’acord següent: 
 

Aplicació pressupostària Crèdits 
inicials € 

Crèdits 
finals € 

Diferència 
€ 

220/4300/46201 Ajuts a ajuntaments 
XSLPE  

169.000 165.000 - 4.000 

220/4300/46300 Ajuts a mancomunitats 
membres de la XSLPE  

3.000 3.000 --- 

220/4300/46500 Ajuts a consells 
comarcals membres de la XSLPE  

24.000 24.000 --- 

220/4300/46700 Ajuts a consorcis 
membres de la XSLPE  

8.000 12.000 + 4.000 

220/4300/44900 Ajuts a ens públics i 
societats mercantils municipals 
membres de la XSLPE  

5.000 5.000 --- 

Total 209.000 209.000 0,00 
 
SEGON Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 
convocatòria: 
 

Aplicació pressupostària Crèdits Crèdits Reajust € 
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inicials € finals € 
220/4300/46201 Ajuts a 
ajuntaments XSLPE  

169.000 165.000 (Reduir 4.000€) 

220/4300/46300 Ajuts a 
mancomunitats membres de la 
XSLPE  

3.000 3.000 --- 

220/4300/46500 Ajuts a consells 
comarcals membres de la 
XSLPE  

24.000 24.000 --- 

220/4300/46700 Ajuts a 
consorcis membres de la XSLPE  

8.000 12.000 (Incrementar 
4.000€) 

220/4300/44900 Ajuts a ens 
públics i societats mercantils 
municipals membres de la 
XSLPE  

5.000 5.000 --- 

Total 209.000 209.000 0,00 
 
TERCER. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la 
Base de dades nacional de subvencions amb indicació expressa de la seva publicació 
al BOP de Girona. 
 
22. JG935/000009/2017-PDDXV; Proposta Diputat Deleg at Xarxa Viaria ; Xarxa 

Viària (013): Suspendre el termini legal màxim de r esolució de l'expedient 
de responsabilitat patrimonial instat pel senyor J. A.D.C., fins que la 
Comissió Jurídica Assessora emeti dictamen o fins q ue hagi transcorregut 
el termini per a emetre'l. (Exp. 2016/5661). 

 
Mitjançant Decret de data 19 d’octubre de 2016 es va resoldre incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial de núm. 2016/5661, derivat de la reclamació presentada 
per l'advocat J.C.B. en representació del senyor J.A.D.C. i la seva mare, la senyora 
E.C.L., al mateix temps que es designava instructor i secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 22 de març 
de 2017 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
”Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial més amunt 
indicat, instat per la representació del Sr. J.A.D.C. 
 
I- ANTECEDENTS 
 
1.- L’expedient de responsabilitat patrimonial número 2016/5661 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació efectuada per la representació del Sr. J.A.D.C. (R.G.E. 
013184 de 8 de setembre de 2016), per mitjà de la qual es reclama el pagament, amb 
caràcter prudencial, d’una indemnització econòmica per import de 1.264.906,22.- 
euros pels danys físics soferts pel reclamant el dia 12 de setembre de 2015, a 
conseqüència, segons manifesta l’interessat, d’una caiguda a la via degut al mal estat 
i manca de senyalització de la carretera GI-V-5441, de la GI-544 (Espinelves) a la BV-
5201 (Sant Sadurní d’Osormort) al pk 2+500 mentre conduïa la seva motocicleta amb 
matrícula --------. 
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2.- Mitjançant decret de data 19 d’octubre de 2016 s’admet a tràmit la reclamació 
efectuada i s’incoa expedient de responsabilitat patrimonial així com es nomena 
l’instructor que redacta la present proposta de resolució. La citada resolució va ser 
degudament notificada a l’interessat (en data 27 d’octubre de 2016) i a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona, Zurich Cia Seguros y Reaseguros, S.A. (en 
data 28 d’octubre de 2010) i a la corredoria d'assegurances de la mateixa (en data 27 
d’octubre de 2010). 
 
3.- Mitjançant provisió de l’instructor de data 4 de novembre de 2016 es va obrir un 
període de prova per un termini de trenta dies i es va sol·licitar el preceptiu informe 
del servei afectat, en aquest cas el servei de Xarxa Viària Local. En la mateixa 
provisió es va tenir per proposada la prova documental aportada amb la reclamació 
de l’interessat. 
4.- En data 21 de novembre de 2016 el representant de Zurich Cia Seguros y 
Reaseguros, S.A. compareix en l’expedient i presenta els poders que acrediten la 
seva representació. 
 
5.- Mitjançant escrit de data 30 de novembre de 2016 el representant del Sr. J.A.D.C. 
aporta més prova documental consistent en informes mèdics actualitzats i 
l’acreditació de la relació de parentesc entre el perjudicat i la seva mare ( als efectes 
de la reclamació com a familiar perjudicat i part reclamant), també aporta informe 
pericial definitiu. En el mateix escrit, atenent a la documentació existent i a l’aportada, 
fixa definitivament l’import reclamat en la quantitat de 1.378.730,55.- euros. 
 
6.- Per part del Cap de Servei de la Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona 
s’aporta l’informe signat en data 10 de febrer de 2017 on es conclou que l’accident no 
es pot atribuir al titular de la via. 
7.- Mitjançant provisió de l’instructor de data 13 de febrer de 2017 es dona per 
finalitzada la instrucció, s’incorpora l’informe del servei afectat a l’expedient amb 
trasllat als interessats i es concedeix un termini a les parts per formular les 
al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
8.- En data 1 de març de 2017 té entrada en el registre de la Diputació de Girona 
l’escrit d’al·legacions de la representació del Sr. J.A.D.C. i en data 9 de març de 2017 
té entrada l’escrit de la representació de la companyia Zurich Cia Seguros y 
Reaseguros, S.A. en la que formula les al·legacions corresponents i aporta un informe 
pericial tècnic i un informe pericial mèdic. 
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
La interessada reclama ser indemnitzada pels danys físics soferts el dia 12 de 
setembre de 2015 al pk 2+500 de la carretera GI-V-5441, de la GI-444 (Espinelves) a 
la BV-5201 (Sant Sadurní d’Osormort). 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en el mal estat de la via 
i la mala senyalització de la mateixa. 
 
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució espanyola que estableix que “los particulares, en los términos 
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 
sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 
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lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”;  així mateix, la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic estableix en el seu 
article 32.1 en els mateixos termes que “los particulares tendrán derecho a ser 
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en 
los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con la Ley.” Així mateix, en l’article 34 del mateix text legal 
estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent els danys que es 
derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
seva producció. 
 
El procediment a seguir per efectuar la present reclamació és el previst a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’Administració 
així com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’Administració és requisit necessari que hi concorrin els 
següents elements: 
 
1. L'existència i realitat d'un dany, cert o efectiu, individualitzat en relació a una 
persona o amb un grup de persones i avaluable econòmicament i que el particular 
lesionat no tingui el deure jurídic de suportar-ho.  
 
2. Que la lesió antijurídica sigui imputable al funcionament normal o anormal dels 
serveis públics. 
 
3. La relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i el dany o lesió 
produïts que presenti a aquest com a conseqüència d'aquell, sense que aquest nexe 
aparegui trencat per les causes d'exoneració de la responsabilitat administrativa 
conegudes com a falta o culpa de la mateixa víctima o subjecte danyat, com a fets o 
conducta de terceres persones o com a força major. 
 
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració procedeix analitzar si s’acrediten els requisits indicats i, en 
conseqüència, queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i 
les lesions i danys reclamats. 
 
Amb caràcter previ es faran unes consideracions de caràcter procedimental per tal de 
situar les diferents parts i el camí a seguir fins a la resolució del present expedient. 
 
Primer. Consideracions de legitimació i de caràcter procedimental. 
 
a. Legitimació activa. 
 
En el present supòsit la Sra. E.C.L. actua en una doble vessant com a legal 
representant del seu fill i com a perjudicada tot reclamant la quantitat corresponent 
per perjudicis morals a familiars per la qual cosa, atenent als documents públics 
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aportats, es té per degudament acreditada la condició de reclamant en aquesta doble 
vessant. 
 
b. Legitimació passiva. 
 
Queda acreditada la legitimació de la Diputació de Girona, com a subjecte de la 
reclamació, així com la legitimació passiva de Zurich Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A. com a titular de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i 
patrimonial número 56328040-38 subscrita amb la Diputació de Girona amb vigència 
des de les 00 hores del 01/01/2015 fins les 24 hores del 31/12/2015. 
 
c. Procediment. 
 
El procediment a seguir és aquell establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en aplicació d’allò 
establert en la seva disposició transitòria tercera, en tant que el procediment es va 
iniciar amb el Decret del president de la Diputació de Girona de data 19 d’octubre de 
2016 i, per tant, amb posterioritat a l’entrada en vigor de la mateixa. 
 
Atès allò que estableix l’article 81.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i, en tant que la quantitat 
reclamada és superior a 50.000.- euros, serà preceptiu sol·licitar dictamen a l’òrgan 
consultiu corresponent de la comunitat autònoma, en aquest cas, a la Comissió 
Jurídica Assessora, de conformitat amb la seva normativa específica continguda en la 
Llei 5/2005 de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora i el Decret 69/2011, d’11 
d’abril, d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió 
Jurídica Assessora. 
 
Segon. Consideracions en relació als pressupòsits legals de la responsabilitat 
patrimonial. 
 
a. Existència i avaluació del dany. 
 
En la present reclamació s’acredita l’existència d’uns danys físics importants així com 
que els mateixos són reals, certs i individualitzats en relació a la persona del 
reclamant. 
 
Així mateix, el dany si bé és avaluable econòmicament, existeix disparitat de criteri 
alhora de la seva quantificació. 
 
En efecte, el representant de l’interessat en la seva reclamació va fixar 
prudencialment la quantitat de 1.264.906,22.- euros en base als càlculs provisionals 
efectuats d’acord amb els informes mèdics aportats amb la reclamació inicial. 
 
Posteriorment, en fase de prova, el representant de l’interessat va aportar un informe 
signat pel Doctor A.V.O. en el que estableix les lesions sofertes per l’interessat, la 
seva relació amb l’accident, les seves complicacions i les seqüeles definitives. En 
base a l’anterior informe el representant de l’interessat va fixar la quantitat definitiva a 
reclamar en l’import de 1.378.730,55.- euros. 
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Per altra banda, el legal representant de la companyia d’assegurances Zurich 
Seguros y Reaseguros, S.A., en fase d’al·legacions, aporta informe de valoració del 
dany corporal que substancialment difereix d’aquell aportat per la representació del 
reclamant. En base a l’informe aportat el representant de la companyia asseguradora 
fixa, a efectes discursius, un import màxim de 650.157,90.- euros. 
 
Cal tenir en compte que ambdós informes són aportats per cada part interessada així 
com que ambdós s’han valgut de la mateixa documentació hospitalària amb l’única 
diferència que l’informe aportat per la representació de la companyia asseguradora ha 
visitat personalment l’interessat així com ha tingut en compte l’informe de valoració 
aportat pel reclamant. 
 
En el present supòsit, als únics efectes de fixar la quantitat en relació a la diferent 
posició de les parts, sense que això suposi cap mena d’assumpció de responsabilitat, 
aquest instructor s’inclina per l’informe aportat per la representació de la companyia 
d’assegurances atès la visita efectuada personalment al reclamant. 
 
Cal fer esment que l’interessat no ha efectuat cap mena de reclamació en relació als 
danys materials de la motocicleta amb matrícula -------- per la qual cosa aquesta 
instrucció no té cap element per poder determinar-los i, per tant, no s’han considerat. 
 
En la present reclamació és evident  que el particular lesionat no té el deure jurídic de 
suportar-lo i, amb conseqüència, es compleix el requisit de l’antijuridicitat. 
 
b. Funcionament normal o anormal de l’Administració. 
 
Un cop determinada l’existència d’una lesió antijurídica cal analitzar si es tracta d’un 
fet imputable al funcionament normal o anormal de l’administració. 
 
Resulta evident i així s’ha afirmat per part de l’Administració, que la carretera GI-V-
5441, de la GI-444 (Espinelves) a la BV-5201 (Sant Sadurní d’Osormort) és una via 
que forma part de la Xarxa Viària Local titularitat de la Diputació de Girona i, per tant, 
li correspon a aquesta la seva explotació i conservació. 
 
c. Relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i el dany o lesió 
produïts. 
 
Per poder determinar la responsabilitat de l’Administració és totalment necessari 
determinar si existeix relació de causalitat entre el funcionament del servei i la lesió 
soferta pel reclamant. 
 
La determinació de la relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la 
lesió produïda no és una qüestió automàtica i és necessari analitzar totes les causes 
produïdes en el cas concret. 
 
Trobem una bona síntesi de l’evolució jurisprudencial existent i de les diferent teories 
de la relació de causalitat en la sentència del Jutjat d’allò Contenciós-Administratiu 
número 1 de Barcelona de data 22 de setembre de 2016: 
 
“QUINTO.- A su vez, y en relación a este tercer elemento -el nexo relacional causal-, 
que ha centrado en gran parte el debate procesal de autos entre las partes, por 
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relación a la antijuridicidad de los daños materiales reclamados, afirmada y negada 
respectivamente por las partes demandante y demandada, tratándose la relación 
causal de un concepto que se resiste a ser definido apriorísticamente con carácter 
general ( STS, Sala 3ª, de 28 de marzo de 2000 , de 22 de octubre y 20 de diciembre 
de 2004 ), deberemos añadir aquí que frente a la exigencia tradicional más restrictiva 
de antigua jurisprudencia identificada con la teoría de la causalidad exclusiva (entre 
muchas otras, STS, Sala 3ª, de 28 de enero de 1972 , de 20 de enero de 1984, de 1 
de abril de 1997, de 22 de octubre, 9 de noviembre y 20 de diciembre de 2004 y 4 de 
febrero de 2005), que exige la prueba plena de una intervención directa, inmediata y 
exclusiva de la administración en la producción del daño y que comporta por ello la 
desestimación sistemática de todas las pretensiones de indemnización cuando 
interfiere en la relación causal, de alguna manera, la culpa de la víctima o de un 
tercero, se ha venido consolidando en los supuestos de concurso de causas otra 
línea jurisprudencial más identificada con la compensación de culpas que, enfrentada 
a la selección del conjunto de circunstancias causantes del daño, ya no exige la 
exclusividad sino que admite que la relación de causalidad determinante de la 
responsabilidad patrimonial administrativa puede aparecer bajo formas mediatas, 
indirectas y concurrentes (entre otras muchas, STS, Sala 3ª, de 8 de enero de 1967 , 
de 25 de enero de 1997, 21 de junio de 2001, 18 de julio de 2002, 5 de mayo y 14 de 
octubre de 2004), particularmente en los supuestos de funcionamiento anormal del 
servicio público ( STS, Sala 3ª, de 18 de julio de 2002 y de 14 de octubre de 2004), y, 
por tanto, no excluye la responsabilidad patrimonial de la administración cuando 
interviene en la producción del daño, además de ella misma, la propia víctima (entre 
otras, STS, Sala 3ª, de 31 de enero de 1984 , 18 de noviembre de 1994 y 4 de 
octubre de 1995) o un tercero ( STS, Sala 3ª, de 5/ de noviembre de 1974 y de 25 de 
enero de 1992), salvo que la conducta de uno o de otro sean tan intensas en el caso 
que el daño no se hubiera producido sin ellas ( STS, Sala 3ª, de 17 de abril de 2001 , 
19 de noviembre de 2002, 10 de octubre de 2003, 3 de mayo y 8 de julio de 2004). 
Supuestos en los que procede hacer un reparto proporcional equitativo del importe de 
la indemnización entre los distintos agentes que participaron de forma concurrente en 
la producción del daño ( STS, Sala 3ª, de de 17 de marzo de 1982, de 25 de enero y 
26 de abril de 1997 , entre otras). 
Asimismo, y siempre para los supuestos de concurso causal en la producción del 
daño, lo que constituye el supuesto normal que presenta habitualmente la realidad de 
las cosas en relación con los daños sufridos por un ciudadano en sus relaciones con 
la administración y que se manifiestan habitualmente como efecto de una pluralidad 
de causas, encadenadas o no entre si, la jurisprudencia y la doctrina han venido 
imponiendo soluciones de justicia del caso concreto más inspiradas en la intuición y la 
equidad, propiciándose con ello las múltiples teorías que tienen reflejo en la 
jurisprudencia y que, además, conviven entre si, identificables con la denominada 
teoría de la equivalencia de condiciones , que ante la pluralidad de causas y ante la 
constatación de que la ausencia de cualquiera de ellas hubiera evitado el daño otorga 
prioridad a la reparación del daño sobre cualquier otra consideración, sin discriminar 
la dispar relevancia de las diferentes causas concurrentes en el proceso y 
estableciendo una suerte de solidaridad tácita entre todos los causantes del daño 
(entre otras, STS, Sala 3ª, de 28 de junio de 1983 y de 23 de mayo de 1984), con la 
denominada teoría de la causalidad adecuada o causalidad eficiente , que lleva a 
seleccionar entre el conjunto o cadena de circunstancias causantes del daño aquella 
que por sí sola sea idónea y decisiva en el caso concreto, cargando la obligación de 
soportar las consecuencias del daño a uno sólo de los causantes del mismo (entre 
otras, STS, Sala 3ª, de 30 de diciembre de 1982 , 28 de octubre de 1998 o 28 de 
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noviembre de 1998), o con la teoría de la probabilidad estadística, la pérdida de 
oportunidad, los cursos causales no verificables y la creación culposa de un riesgo.” 
 
En relació al fet imputable a l’Administració, en el present supòsit, l’interessat 
fonamenta la seva reclamació i atribueix la responsabilitat a la Diputació de Girona en 
la manca de manteniment i senyalització de la carretera de la seva titularitat. 
 
Per fonamentar el seu parer, cita la legislació de carreteres i de circulació dels 
vehicles a motor així com aporta l’atestat dels Mossos d’Esquadra (------/2015 AT 
SECTOR MANRESA) on hi destaca el mal estat de conservació del paviment i la 
inexistència de senyalització vertical. 
 
Així mateix, l’informe del servei afectat, en aquest cas, el servei de Xarxa Viària Local 
de la Diputació de Girona, afirma i conclou que la carretera GI-V-5441 es trobava en 
condicions per a l’adequada circulació de vehicles d’acord amb el Reglament General 
de Circulació detallant les tasques de manteniment de la via, la seva senyalització i la 
corresponent conservació. 
 
Per altra banda, la representació de la companyia asseguradora de la Diputació de 
Girona presenta un informe tècnic on analitza i reconstrueix l’accident i du a terme un 
anàlisi de la velocitat en el que es conclou que la pèrdua de control de la motocicleta 
es produeix com a conseqüència d’un cúmul de circumstàncies (velocitat elevada, 
frenada sobtada, superfície humida, presència de sorra, olis, graves, pedres soltes). 
 
Cal fer constar que, en relació a la velocitat del vehicle sinistrat, s’ha aportat un 
informe tècnic elaborat pels Mossos d’Esquadra en el que es conclou que la 
motocicleta circulava a una velocitat establerta en 80+- Km/h en el moment que el seu 
conductor comença a perdre el control per manca d’adherència. 
 
En efecte, d’una lectura atenta de l’atestat de la Policia-Mossos d’Esquadra en quant 
a les referències al manteniment i estat de la via es desprèn el següent: 
 

• Existeix una senyal de paviment lliscant (P-19) i perill de cruïlla (P-1d) a 2 km 
del punt de l’accident en el mateix sentit de la marxa de l’interessat (full 
cinquè). 

• Es tracta d’una carretera secundaria, amb calçada estreta, sense vorals i amb 
revolts entrellaçats (full sisè) 

• S’observa que la via està en mal estat, amb despreniments, i reparacions de 
l’asfalt en diversos trams amb molta grava a la calçada (full sisè) 

• La via es composa de paviment d’aglomerat asfàltic, amb mal estat de 
conservació i una superfície humida per les característiques de l’entorn (full 
setè) 

• En el punt on es va produir el sinistre hi ha una visibilitat restringida per les 
característiques geomètriques de la via (amplada i curvatura del revolt amb 
radi tancat). 

• La via presenta una circulació escassa. 
 
Com s’estableix per part de la jurisprudència, tot i que es refereix a l’acció de tercers i 
no al funcionament normal del servei públic, és una càrrega de l’Administració 
acreditar els fets que constatin el compliment dels estàndards raonablement exigibles 
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per un funcionament normal del servei de vigilància, manteniment i conservació de la 
carretera de la seva titularitat. 
 
En efecte, a títol d’exemple podem citar la sentència de la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem de 11 de febrer de 2013 que, fent referència a una altra sentència del 
Tribunal Suprem de data 3 de desembre de 2002, estableix que: “En el presente caso 
ha de tenerse en cuenta que la Administración recurrente no ha intentado ni siquiera 
acreditar los hechos relativos al funcionamiento estándar o normal del servicio público 
de vigilancia, mantenimiento y conservación de la carretera de su titularidad, y la 
forma concreta en que se prestó tal servicio en el tiempo inmediatamente anterior a 
que se produjera el accidente, a fin de conocer si las circunstancias de organización y 
funcionamiento del servicio de vigilancia y de mantenimiento fueron conformes o no a 
los estándares razonablemente exigibles.” 
 
Per tant, tot assumint la jurisprudència citada, tot i referir-se amb caràcter general a 
elements de tercers aliens a la titularitat de la carretera, cal analitzar si el servei de 
Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona ha actuat d’acord amb els estàndards 
raonablement exigibles en relació al seu deure de vigilància, manteniment i 
conservació de la carretera GI-V-5441. 
 
En primer lloc, s’analitzarà les accions de manteniment realitzats pel servei de Xarxa 
Viària Local de la Diputació de Girona. 
 
En el cas que ens ocupa, tal i com consta en l’informe del servei afectat, es va 
efectuar un tractament superficial en data 10 d’agost de 2015, en el pk 2+450. 
 
Consta que la carretera es va escombrar el dia 14 d’agost del 2015 i el 10 de 
setembre de 2015 des del pk 2+000 al pk 5+500 , la qual cosa vol dir que la major 
part de gravetes havien desaparegut de la calçada, i les que podien restar-hi eren les 
que els propis vehicles aixequen en el transcurs de la circulació durant els dies 
posteriors a la neteja i escombrada de la via. 
 
Analitzant l’informe del servei afectat es fa referència a les següent actuacions: 
 
Amb caràcter general o previ a l’accident: 
 

• S’han realitzat tasques de manteniment i conservació ordinàries directament 
per part de la brigada d’obres del Servei de Xarxa Viària Local, sota la direcció 
del Cap de Conservació. 

• L’interval de temps que transcorre entre que es detecta qualsevol incidència i 
es procedeix a la seva resolució és raonable. 

• La periodicitat de la vigilància és setmanal, es tracta d'un tram de carretera de 
molt baix trànsit (amb una intensitat mitja diària de 29 vehicles/dia dels quals 
el 12’75% són vehicles pesats). 

• Per altra part cada any una empresa externa realitza la sega mecanitzada i 
estassada de matolls dels vorals, cunetes i talussos, en tres períodes 
diferents: de 15 de maig a 25 de juny; de 12 de juliol a 21 d’agost; i de 15 
d’octubre a 15 de novembre.  

• Amb una periodicitat bianual es refà la senyalització horitzontal. També es 
realitza  la neteja periòdica, i si cal reparació, del sistema de drenatge 
(cunetes, passos salvacunetes etc. ).  
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• La carretera ha estat objecte de successives actuacions de reparació i millora 
de més ampli abast. Les darreres són les següents:  
 

o Any 2009: Condicionament general de la carretera (en el tram entre 
Espinelves i l'accés a la C-25). 

o Any 2010: Senyalització horitzontal de tota la carretera. 
o Any 2011: Neteja de tota la carretera i actuacions per pluges. 
o Any 2013: Neteja de vores, tractament superficial amb reforçament 

puntual i previ del ferm, i senyalització horitzontal, del pk 2+400 fins al 
final. 

o Any 2014: Neteja de tota la carretera. 
o Any 2015: Neteja de tota la carretera, treballs de repàs general i 

senyalització horitzontal dels primers 1.250 metres. 
 

• S’han realitzat actuacions concretes que acrediten els intervals raonables, la 
periodicitat de la vigilància i les tasques de manteniment i conservació, així: 
 

o En data 01/07/2015 per part dels vigilants de zona s’observa 
l’existència d’arbres que incideixen sobre la carretera al pk 2+320 
(marge esquerra) , que es retiren en els dies següents 

o En data 08/07/2015 es procedeix a efectuar treballs de neteja amb 
l’escombradora mecànica model BT-1800 B  del pk 1+500 al pk 3+000. 

o En data 09/07/2015 es procedeix a efectuar treballs de neteja amb 
l’escombradora mecànica model BT-1800 B del pk 3+000 al pk 5+500. 

o En data 20/07/2015 a les 17:25 hores es rep trucada dels Mossos 
d’Esquadra informant que en el pk 1 hi ha pedres a la calçada, el 
mateix dia a les 18:00 hores la brigada de la zona procedeix a la seva 
retirada. 

o En data 21/07/2015 per part dels vigilants de zona s’observa una zona 
a parxejar superficialment, del pk 2+450 i al pk 2+950. 

o En data  10/08/2015 per part de la brigada d’obres de la zona es 
procedeix a efectuar el corresponent parxeig amb tractament 
superficial d’emulsió i graveta.  

o En data 14/08/2015 es procedeix a efectuar treballs de neteja amb 
l’escombradora mecànica model BT-1800 B a tota la via. 

o En data 24/08/2015 es procedeix a recol·locar un senyal al pk 0+220 
o En data 08/09/2015 es procedeix a efectuar un altre parxeig amb 

tractament superficial  pk 2+900. 
o El mateix dia, 08/09/2015, per part dels vigilants de zona s’observen 

terres i petites esllavissades a la carretera del pk 1+300 fins al final;  el 
que es trasllada a la brigada d’obres per al seu coneixement, quina 
actuació es realitza el 10 de setembre. 

o En data 10/09/2015 es procedeix a efectuar treballs de neteja amb 
l’escombradora mecànica model BT-1800 B del pk 2+000 al pk 5+500. 

 
Amb caràcter posterior a l’accident (de 12/09/2015 fins 21/10/2015): 
 

• S’han realitzat actuacions concretes que acrediten els intervals raonables, la 
periodicitat de la vigilància i les tasques de manteniment i conservació, així: 
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o En data 02/10/2015 per part dels vigilants de zona s’observen terres i 
petites esllavissades a la carretera del pk 3+000 fins al final; el que es 
trasllada a la brigada d’obres per al seu coneixement i actuació. 

o En data 05/10/2015 es procedeix a efectuar treballs de neteja amb 
l’escombradora mecànica model BT-1800 B del pk 3+000 al pk 5+500. 

o En data 20/10/2015 té entrada a la Diputació de Girona (RGE 012343) 
informe viari de la Policia-Mossos d’Esquadra en el que s’acompanya 
full de comunicació d’incidència en seguretat viària del dia 13/10/2015, 
per detecció de grava escampada i petites pedres per despreniments 
dels talussos laterals. Es sol·liciten operacions de manteniment i/o 
senyalització en els trams afectats. 

o En data 21/10/2015 es procedeix a efectuar treballs de neteja amb 
l’escombradora mecànica model BT-1800 B del pk 2+400 al pk 5+500. 

 
És necessari portar a col·lació la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Galícia, de data 27 de octubre de 2016. Ponent, el Magistrat José Ramón Chaves 
García que diu: 
 
“En particular en materia de deficiencias de viario ha de estarse a una estricta 
casuística, pues consideramos que la obligación de la Administración en orden a la 
conservación del viario ha de extenderse al límite de lo razonable y por el contrario, 
ha de detenerse a las puertas de lo imposible. En efecto, consideramos que dar 
cumplimiento autonómico a una obligación de conservación de todo el viario con 
eficacia inmediata, exacta y completa, en todo lugar y momento, resultaría de 
contenido imposible en términos técnicos ( dado que la maquinaria que permita tal 
instantánea, integral, inmaculada y eficaz reparación de todo el viario autonómico 
pertenece al ámbito de lo utópico), jurídicos (puesto que la existencia de mobiliario 
urbano, señalización, facilitar la visibilidad o imperativos urbanísticos o ecológicos, al 
servicio de las múltiples finalidades amparadas en el ámbito del Capítulo III del Título 
I de la Constitución, art.53. 3 puede representar ventaja para unos sectores sociales o 
ciudadanos y en cambio representar inconveniente o factor de riesgo para otros) y 
económicos ( ya que tal obligación desmesurada no sería soportable por presupuesto 
público alguno). 
(...) 
Sobre el alcance de estas obligaciones legales, decíamos en la STSJ de Galicia del 
27 de mayo de 2015 (rec. 110/2015 ) que la "obligación de mantener las vías públicas 
en condiciones objetivas de seguridad para el tránsito de vehículos y personas, la 
exigencia de cumplimiento debe ajustarse a criterios razonables y no exorbitantes, 
con un nivel de mínimos y no de medios, habida cuenta que, de un lado, las 
Administraciones Publicas, aun siendo calificándose de objetiva la responsabilidad 
patrimonial que les incumbe, no se configuran como aseguradoras universales que 
deban asumir todo siniestro que tenga lugar en vías de su titularidad, sino tan solo 
cuando ha mediado una inobservancia de las obligaciones que les incumben. Y, de 
además y complementariamente a lo expuesto, es reiterada la jurisprudencia ( 
sentencia del Tribunal Supremo de 17/06/2014; RC 4856/2011 ), que en los 
supuestos de responsabilidad derivados de una inactividad, lo que se exige es la 
prueba de una razonable utilización de los medios disponibles en orden a evitar 
hechos lesivos como el que ahora analizamos, lo que en términos de prevención se 
traduce en una prestación adecuada a las circunstancias de tiempo, lugar, desarrollo 
de la actividad, estado de la técnica, capacidad de acceso, distribución de recursos, 
en definitiva, lo que se viene considerando un funcionamiento estándar del servicio." 
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Un cop analitzades totes les actuacions realitzades pel servei de la Xarxa Viària Local 
de la Diputació de Girona aquest instructor entén que s’han complert sobradament els 
estàndards raonablement exigibles al servei per la qual cosa queda acreditat que els 
serveis públics de la Diputació de Girona han complert sobradament amb el seu 
deure de vigilància, control i manteniment de la carretera GI-V-5441. 
 
En segon lloc, s’analitzarà l’estat de la carretera en el moment del sinistre, en concret 
pel que fa referència a l’existència de la grava i altres factors de la mateixa. 
 
En efecte, ha quedat acreditat que la carretera GI-V-5441 és una carretera amb una 
circulació baixa o molt baixa i amb un ús lúdic durant els caps de setmana i festius fet 
que s’acredita amb les següents circumstàncies: 
 

• L’accident es va produir un dissabte d’un cap de setmana llarg derivat de la 
festivitat del dia 11 de setembre. 

• El testimoni acredita i manifesta que es tractava d’una sortida lúdica i que el 
reclamant coneixia el tram on s’ha produït l’accident. 

• Segons l’informe del servei afectat la IMD és de 29 vehicles/dia dels quals el 
12’75% són pesats. 

 
Així mateix, de l’atestat de la Policia-Mossos d’Esquadra s’ha acreditat que el tram es 
trobava mullat per la rosada del matí, fet que també influeix en la disminució 
d’adherència. 
 
Pel que fa a l’existència de la grava a la calçada cal dir que, com s’ha acreditat en el 
punt anterior, ha existit un servei de manteniment per sobre dels estàndards 
raonablement exigibles. 
 
En efecte, En data 10 de setembre 2015 es procedeix a efectuar treballs de neteja 
amb l’escombradora mecànica model BT-1800 B del pk 2+000 al pk 5+500 fet que 
suposa que, abans del cap de setmana llarg, la carretera GI-V-5441 es trobava en 
unes condicions òptimes per a la circulació així com que l’existència de la grava a la 
calçada no és atribuïble a l’Administració. 
 
En tercer lloc, és necessari analitzar la velocitat del vehicle accidentat. 
 
En el present supòsit l’atestat de la Policia-Mossos d’Esquadra en l’apartat de les 
causes de l’accident demana la reconstrucció de l’accident per determinar la velocitat 
a la qual circulava el motorista en el moment de l’accident. 
 
Cal fer constar que el citat informe de velocitats es lliura mitjançant ofici de data 28 de 
desembre de 2015 i que no existeix cap mena de valoració posterior del seu contingut 
per part dels instructors policials. 
 
L’informe realitzat per la Unitat d’Investigació d’Accidents dels Mossos d’Esquadra 
conclou que el vehicle accidentat circulava a una velocitat establerta en 80+-10 Km/h 
en el moment que el seu conductor comença a perdre el control per manca 
d’adherència així com que el límit de velocitat de la via és de 90 km/h, establerta per 
senyal i que la instrucció no troba elements objectius suficients que demostrin una 
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velocitat inadequada o superior a la màxima establerta per la via per part del 
conductor de la motocicleta. 
 
Per part del representant de la companyia d’assegurances de la Diputació de Girona 
s’aporta un informe elaborat per un tècnic degudament acreditat que conclou que el 
vehicle accidentat circulava, en el moment de l’accident, a una velocitat entre els 84 
km/h i els 102 km/h, amb un valor mitja de 93 km/h. 
 
És important recalcar la conclusió relativa a que, sota les mateixes circumstàncies 
circulant a velocitats més moderades l’accident hagués estat de menor virulència o, 
inclús, no s’haguessin produït. 
 
En aquest sentit, cal estar al que disposa l’article 21 del Reial decret legislatiu 6/2015, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària que estableix que: “El conductor està obligat a 
respectar els límits de velocitat establerts i a tenir en compte, a més, les seves 
pròpies condicions físiques i psíquiques, les característiques i l’estat de la via, del 
vehicle i de la seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals i de 
circulació i, en general, totes les circumstàncies que concorrin en cada moment, a fi 
d’adequar la velocitat del seu vehicle a aquelles, de manera que sempre el pugui 
parar dins dels límits del seu camp de visió i davant qualsevol obstacle que es pugui 
presentar.” 
 
Per aquest motiu el present instructor considera que no existeix relació de causalitat 
entre l’accident ocorregut i el funcionament del servei de Xarxa Viària Local de la 
Diputació de Girona. 
 
En quart lloc, pel que fa a la senyalització de la via. 
 
L’atestat de la Policia-Mossos d’Esquadra assenyala com a causa indirecta de 
l’accident la mala senyalització des del pk 1+280 fins al pk 5+400, és a dir des de la 
cruïlla amb la C-25 fins al final de la via. 
 
Consideren que existeix una manca d’informació als usuaris de la via que no poden 
preveure l’estat de la carretera i l’asfalt. 
 
En relació a aquest punt cal que fer constar dos consideracions d’importància: 
 

• Com estableix l’informe del servei afectat, existia una limitació de velocitat a 40 
km/h a l’inici de la carretera. 

• El conductor del vehicle coneixia el tram de la carretera on es va produir 
l’accident. 

• En el pk 0+200 hi ha una senyal de perill corbes (P-14a) 
• En el pk 0+220 hi ha una senyal de perill lliscament (P-19)  

 
En el present supòsit no es pot determinar que la manca de senyalització sigui una 
causa directa o indirecta de l’accident en tant que el conductor coneixia el tram de la 
carretera on es va produir l’accident i, per tant, coneixia la seva orografia, les seves 
característiques geomètriques, les condicions de l’entorn i de la calçada. 
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Per tant, aquest instructor no considera la manca de senyalització com una causa 
directa o indirecta de la lesió produïda en tant que el reclamant coneixia les 
característiques de la mateixa i la via es trobava degudament senyalitzada en el seu 
inici. 
 
Per tot això, cal reiterar el que disposa l’article 21 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 
30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària que estableix que: “El conductor està obligat (...) a 
tenir en compte, a més, (...), les característiques i l’estat de la via, del vehicle i de la 
seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals i de circulació i, en general, 
totes les circumstàncies que concorrin en cada moment, a fi d’adequar la velocitat del 
seu vehicle a aquelles, de manera que sempre el pugui parar dins dels límits del seu 
camp de visió i davant qualsevol obstacle que es pugui presentar.” 
 
En cinquè lloc, altres elements a tenir en compte. 
 
L’atestat de la Policia-Mossos d’Esquadra en la seva instrucció fa constar que en una 
inspecció ocular del casc observa que el mateix no està en bon estat de conservació 
fet que determina la seva antiguitat. 
 
Cal dir que no és una qüestió baladí degut a els dos punts de col·lisió i 
d’arrossegament que es produeixen en varis punts del mateix. 
 
Per altra banda, de les fotografies aportades en l’atestat, en concret de les fotografies 
31 a 37 s’observa com el casc no és del tipus “integral” sinó del tipus “modular” fet 
que no es menciona en l’atestat i suposa un aspecte a tenir en compte en tant que es 
desconeix si el reclamant circulava amb el mateix obert o tancat fet que suposa una 
evident pèrdua de seguretat.  
 
En sisè lloc i com a conclusió, pels motius que seguidament es diran, d’acord amb 
l’informe del servei afectat que consta a l’expedient i de la resta de documentació, no 
es considera que els danys al·legats siguin imputables al titular de la via: 
 
1r. Perquè es portava un acurat manteniment de la via i les tasques de vigilància eren 
adequades d’acord amb el tipus i funció de la carretera. Com recull l’informe 
esmentat, la via era objecte d’un manteniment periòdic ordinari (sega i neteja de 
cunetes, manteniment de gàlib, regs asfàltics, arranjaments de forats, retirada 
d’obstacles de la via etc) i també d’actuacions successives de reparació i millora de 
més ampli abast, així com les tasques de vigilància de la carretera continues, amb 
una periodicitat mínima setmanal.  
 
Tenint en compte que es tracta d'una via local, s'extreu la conclusió que la carretera 
en el seu conjunt es trobava en bones condicions per a la circulació i el servei a la via 
era l’adequat. 
 
2n. I en el sentit de l’apartat anterior, perquè tenint en compte l’estat de la via, i 
d’acord amb l’informe del servei afectat i la resta de documentació, perquè respectant 
el límit de velocitat genèrica i les característiques de la via (amplada, plataforma, 
sinuositat, estat del ferm, senyalització horitzontal i a la visibilitat de què disposava el 
conductor en el tram concret) es garantia una conducció per la carretera GI-V-5441 
segura, fins i tot amb l’existència de grava solta a la calçada.  
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En aquest sentit, cal tornar a reiterar allò que disposa l’article 21 del Reial decret 
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
En definitiva, els motius indicats constaten que la gestió de la via s’adequava 
perfectament als estàndards de servei a la carretera exigibles (tant de manteniment i 
vigilància com de temps de resposta davant incidències), no essent admissible 
pretendre la omnipresència de l’administració davant actuacions de tercers i sense 
tenir gens en compte la responsabilitat personal dels propis usuaris de la via i, per 
tant, no és possible establir una relació causa-efecte directa i eficaç entre el titular de 
la via i els danys al·legats. 
 
En els termes exposats, i en relació al sistema de responsabilitat patrimonial 
objectiva, la jurisprudència més recent (sentència número 412/2015 de la Secció 
quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27 de maig de 2015) en 
supòsits similars estableix que: “La prestació per l'Administració d'un determinat 
servei públic i la titularitat per part d'aquella de la infraestructura material per a la seva 
prestació, no implica que el vigent sistema de  responsabilitat patrimonial objectiva de 
les Administracions Públiques, converteixi a aquella en asseguradora universal de 
tots els riscos amb la finalitat de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o 
danyosa per als administrats que pugui produir-se amb independència de l'actuar 
administratiu, perquè del contrari es transformaria aquell en un sistema 
providencialista no previst en el nostre ordenament jurídic. 
 
També cal afegir que la intervenció culpable o negligent del mateix perjudicat, o d'un 
tercer, aliè a l'organització administrativa, trenca la relació de causalitat i, en 
conseqüència, no es pot exigir responsabilitat ni menys imputar-la al funcionament 
normal o anormal dels serveis públics. Per això cal que la intervenció del tercer sigui 
la causa eficient del dany o perjudici produït.” 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
Per tot allò exposat, es considera que en el present supòsit no concorren els requisits 
necessaris perquè neixi responsabilitat patrimonial de l'administració ni es pot establir 
cap nexe de causalitat entre els danys reclamats i l'actuació de l'administració que 
gestiona la carretera i, per aquest motiu, procedeix eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, l’instructor del present 
expedient proposa que per l’òrgan competent es dicti resolució desestimant les 
peticions de la reclamació efectuada.” 
 
D'acord amb el que disposa l'article 81.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i, en tant que la 
quantitat reclamada és superior a 50.000.- euros, serà preceptiu sol·licitar dictamen a 
l’òrgan consultiu corresponent de la comunitat autònoma, en aquest cas, a la 
Comissió Jurídica Assessora. 
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L’article 22.1.d) de la Llei 39/2015 estableix que es podrà suspendre el transcurs del 
termini legal màxim per resoldre un procediment en el supòsit de que es sol·licitin 
informes preceptius a un òrgan d’una altra Administració. 
 
De conformitat amb l’article 10.3 de la Llei 5/2005 de 2 de maig, de la Comissió 
Jurídica Assessora i 26.3 del Decret 69/2006, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament 
d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, els ens locals han 
de cursar les sol·licituds de dictamen per mitjà del conseller o consellera que tingui 
atribuïda la competència en matèria d’administració local. 
 
L’article 27 del Decret 69/2006 estableix que les peticions de dictamen relatives a 
altres procediments administratius han d’anar acompanyades de la proposta de 
resolució i de tot l’expedient administratiu i, si s’escau, dels expedients anteriors que 
en portin causa; de les justificacions que siguin escaients i dels informes que 
determini en cada cas la normativa aplicable, i han de fer referència a si ha estat 
acordada la suspensió del termini per resoldre i notificar, d’acord amb l’article 11 de la 
Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió. L’expedient així conformat es pot trametre 
a la Comissió amb format electrònic o per mitjans telemàtics, d’acord amb la 
normativa aplicable. En qualsevol altre cas, s’ha de trametre l’original i una còpia 
compulsada; i de conformitat amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat delegat de Xarxa Viària, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Suspendre el termini legal màxim de resolució del present expedient fins 
que la Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el 
termini per a emetre’l. 
 
SEGON. Sol·licitar a la Consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya que, per part de la Comissió Jurídica 
Assessora, s’emeti dictamen en relació a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
instada per l'advocat J.C.B. en representació del senyor J.A.D.C. i la seva mare, la 
senyora E.C.L. (expedient 2016/5661), relativa als danys personals soferts en 
accident de circulació a la carretera GI-V-5441, circulant amb el vehicle amb matrícula 
--------, en data 12 de setembre de 2015. 
 
TERCER. Trametre la proposta de resolució i tot l’expedient administratiu així com la 
resta de documentació que sigui preceptiva a la Conselleria de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge per a seva remissió a la Comissió Jurídica 
Assessora. 
 
QUART. Notificar la present resolució als interessats. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES  – 
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 

 
23. JG935/000022/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i Hisenda ; 

Recursos Humans (012): Autoritzar exercici activita t privada compatible a 
la Sra. Sònia Granel Marín. (Exp. 2017/2050). 

 
Amb data 1 de març de 2017 (núm. Registre 1-2017-002935-1) la Sra. Sònia Granel 
Marín, treballadora laboral de la Diputació de Girona, que ocupa un lloc de treball de 
tècnic auxiliar d’arxiu al Centre de la Imatge-Inspai de la Corporació, va sol·licitar la 
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compatibilitat del seu lloc de treball amb una activitat privada per compte propi. Amb 
data 21 de març de 2017 (núm. Registre 1-2017-005448-1) la treballadora ha tornat a 
trametre la sol·licitud, d’acord amb el model de declaració responsable que ha facilitat 
la Corporació als seus empleats, per afegir informació relativa a la sol·licitud. 
L’activitat privada per compte aliè que es demana compatibilitzar consisteix en 
realitzar projectes i estudis de gestió del patrimoni cultural, arquitectònic i artístic.  
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI 
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació 
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les 
consideracions legals següents: 
 
I. En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec 
exercit a la Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la 
normativa és que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, 
sempre i quan es respectin les limitacions que s’exposen a continuació: 
 
En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament 
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat 
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació 
i aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació 
directa amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona. 
En el cas de la Sra. Granel, l’activitat declarada és la consistent en fer estudis d’estat 
de conservació del patrimoni cultural, arquitectònic i artístic, per compte propi, de 
forma que no hi ha relació directa amb les seves funcions com a tècnica auxiliar 
d’arxiu d’Inspai, que consisteixen en fer tasques d’organització, classificació, 
instal·lació, preservació, neteja, reubicació i trasllat de les col·leccions i fons 
fotogràfics del Centre de la Imatge.   
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van 
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat 
públic, com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la 
intervenció en assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui 
intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de 
Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional 
privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la 
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres 
òrgans rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament 
amb les gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es 
prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en 
empreses privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que 
participades o avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix exercir 
activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda 
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financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden 
autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa 
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes 
dependents. En tots aquests casos, tampoc s’aprecia cap impediment per autoritzar la 
petició de la Sra. Sònia Granel.  
 
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el 
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que 
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior 
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques 
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el 
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els 
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari 
de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a 
jornada ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no 
pot superar la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% 
(és a dir, que el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 
hores i 15 minuts a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat 
amb una activitat privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de 
Girona. En relació a la petició de la Sra. Granel, atès que la seva dedicació a l’activitat 
privada serà de 10 hores setmanals, de 17 a 20 hores, i caps de setmana, no es 
supera el màxim legal permès, ni s’afecta al seu horari general a jornada complerta. 
En relació a l’horari, cal puntualitzar que la Sra. Granel té concedida per Decret d’1 de 
febrer de 2017 una reducció del 50% de la seva jornada, per tenir cura d’un/a fill/a 
menor de 6 anys, d’acord amb l’article 26.a) de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de 
mesures de conciliació de la vida personal i laboral del personal als servei de les 
administracions públiques de Catalunya. Aquesta llei declara que el gaudiment d’una 
reducció de jornada és incompatible amb l’exercici d’una activitat privada compatible. 
Els tribunals, però, han adoptat en aquesta matèria una postura més oberta que la 
defensada tradicionalment, i admeten que es compatibilitzin dues activitats (una de 
privada i una de pública amb reducció de jornada per cura de fills) quan la nova 
activitat privada no tingui lloc durant l’horari objecte de la reducció, i quan les 
característiques de la nova activitat professional privada siguin flexibles en quant a la 
llibertat horària, l’ús de les noves tecnologies, la proximitat amb el domicili... de forma 
que sigui més adaptable a la tasca de tenir cura d’algú (Gala Duran, Carolina. 2006. 
La reducció de la jornada i l’excedència per tenir cura dels fills o els familiars a les 
administracions publiques. Estudis de Relacions Laborals). Aquestes circumstàncies 
especials tenen lloc en el cas de la Sra. Granel, que declara realitzar una activitat per 
compte propi com autònom, en horari de 17 a 20 hores, i caps de setmana.  
 

Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres 
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el 
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs 
de Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena 
“factor de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball 
del personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat 
del Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb 
les professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat, 
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès 
general. En aquest cas, tampoc existeix cap prohibició d’autoritzar una compatibilitat 
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en el lloc de treball de la Sra. Sònia Granel, d’acord amb la Relació de Llocs de 
Treball vigent.  
 

II. Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, 
l’òrgan competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona. 

III. L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les resolucions 
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics. Ara 
bé, com adverteix el propi article 5.3 del mateix text legal, cal aplicar els límits al dret 
d’accés a la informació pública que preveu el seu article 14, i en especial, els límits 
derivats de la protecció de dades de caràcter personal. Quan la informació que hagi 
de publicar-se contingui dades especialment protegides, la publicitat només es farà 
prèvia dissociació de les dades personals. 

En base a aquests antecedents i consideracions, la Junta de Govern, a proposta de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’empleat/da que s’indica a continuació l’exercici d’una activitat 
privada compatible amb el seu càrrec a la Diputació de Girona, d’acord amb la 
declaració que ha efectuat: 
 

Sol·licitant:  Sònia Granel Marín 
Registre d’Entrada 
declaració:  

1-2017-005448-1 

Lloc de treball a la Diputació:  Tècnica auxiliar d’arxiu 
Tipus d’activitat sol·licitada:  Activitat privada, per compte propi com autònom 
Descripció de l’activitat:  Estudis d’estat de conservació del patrimoni i 

difusió 
Raó social:  C. Barcelona, 5. Gironella (Barcelona) 
Dedicació horària:  10 hores setmanals, de 17 a 20 hores i caps de 

setmana 
 
SEGON. Es recorda a l’anterior empleat/da que, en compliment de l’article 15 de la 
llei 53/1984, no podran invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de 
qualsevol activitat mercantil, industrial o professional. 
 
TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un 
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició 
expressa de prestar una activitat professional privada als ajuntaments de la 
demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament de 
les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona. 
 
QUART. Aquesta autorització quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi 
de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc 
de treball.  
 
CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, mitjançant la prèvia 
dissociació de les seves dades de caràcter personal. 
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24. Proposicions urgents 
 
No se’n presenta cap 
 
25. 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 
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 


