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ACTA 

EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
JUNTA DE GOVERN NÚM. 937 

 
 
 

CARÀCTER: Ordinària 
DATA: 16 de maig de 2017 
HORA: A les deu i cinc minuts del matí 
LLOC: Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 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  
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, els diputats Josep M. Corominas i 
Barnadas, Marta Felip i Torres, Carles Salgas i Pedrosa Torres, Carlos Álvarez i 
González, Lluís Costabella i Portella, i el cap de Gabinet de Presidència, Juan José 
Serrán i Báez. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 2 de maig 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, de Bases del Règim Local. 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
3. JG937/000031/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Concedir als ajuntaments relacionats les 
subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l'any 2017 
(519/2017) 

4. JG937/000034/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 
(028): Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per a la 
prestació del Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge. (Exp. 2017/4857) 
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5. JG937/000030/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovar la convocatòria de subvencions a les 
llars d'infants municipals, curs 2016-2017 (Exp. 2017/5147) 

6. JG937/000033/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Esmena d'error de l'acord de la Junta de 
Govern del dia 4 d'abril de 2017, relatiu a l'aprovació d'un canvi de destí de 
l'Ajuntament de Palamós (Exp. 2016/4353) 

7. JG937/000032/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Servei 
d'Enginyeria (025): Creació de l'Oficina de Supervisió de Projectes (Exp. 
2017/5321) 

8. JG937/000098/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció exclosa de 
concurrència pública a Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya per al 
finançament del projecte Jamborinada_La força per moure el món (Exp. 
2017/4110) 

9. JG937/000101/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Ampliació de la convocatòria de 
subvencions per a la creació de públics per a la cultura (Exp. 2017/594) 

10. JG937/000104/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Conveni específic de col·laboració entre el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural i la Diputació de Girona sobre la Xarxa Territorial de Museus 
de les comarques de Girona (Exp. 2017/4952) 

11. JG937/000105/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Castell de Peralada per al finançament del XXXIè Festival 
Internacional Castell de Peralada (Exp. 2017/2955) 

12. JG937/000106/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Pagament activitats diverses escoles dins 
del segon trimestre curs escolar 2016/2017, programa Indika (Exp. 2016/5252) 

13. JG937/000108/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Declarar la revocació de la subvenció 
concedida a l'Editorial Grup Enderrock Edicions SL dins la convocatòria de 
subvencions per al foment de produccions editorials corresponent a l'any 2016 . 
(Exp. 2016/3854) 

14. JG937/000109/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Editorial Proscenium SL una 
subvenció nominativa per a l'edició de la revista digital d'arts escèniques 
Proscenium , any 2017 (Exp. 2017/4935) 

15. JG937/000021/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del decret de la Presidència de 
data 28 d'abril de 2017, relatiu a l'aprovació de la modificació percentatge 
subvenció gestió comunitats i ús anòmal habitatge 2016 de l'Ajuntament de Salt. 
(Exp. 2017/519) 

16. JG937/000018/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Viladrau 
relatiu a les tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny, durant 
l'exercici 2017 (Exp. 2017/3708-CN/2549) 

17. JG937/000019/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Arbúcies 
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relatiu a les tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny, durant 
l'exercici de 2017 (Exp. 2017/3695- CN/2550) 

18. JG937/000020/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Riells i 
Viabrea relatiu a les tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny, 
durant l'exercici 2017 (Exp.2017/3707- CN/2552) 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
19. JG937/000016/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Banyoles 
pel campionat d'Europa de Triatló (Exp. 2017/4452) 

20. JG937/000018/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Requerir al club poliesportiu Puigcerdà el 
reintegrament de la subvenció més els interessos de demora (Exp. 2016/5794) 

21. JG937/000019/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Requerir a l'entitat ACELL el reintegrament de la 
subvenció més els interessos de demora. (Exp. 2017/5795) 

22. JG937/000020/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Aprovació conveni amb el Patronat de Turisme i 
l'entiat Bikeshow pel Sea Otter (Exp. 2017/963) 

23. JG937/000010/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació atorgament subvencions per 
associacions, federacions i entitats sense ànim de lucre a projectes i actuacions 
de promoció i dinamització del comerç de proximitat, any 2017 (Exp 2016/7988) 

24. JG937/000010/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat per  la 
senyora F.P.A. i pel senyor L.M.V.I. (Exp. 2016/3244) 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES – 
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
25. JG937/000032/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat privada compatible 
al Sr. Francesc Xavier Hernández Corominas (Exp. núm. 2017/4850) 

26. JG937/000033/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Recursos Humans (012): Rectifiació de la 2a. convocatoria d'ajudes per estudis 
dels empleats de la Diputació, pel curs 2016-17 (Exp. 2017/5235) 

27. JG937/000040/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Recursos Humans (012): Autoritzar exercici d'activitat privada compatible al 
treballador Sr. Rafael Planella Arbosé (Exp. 2017/4847) 

28. Proposicions urgents 
29. 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 2 de maig de 2017. 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de maig 
de 2017, prèviament lliurada als assistents. 
 



 
  
 
 

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

2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local 

 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES 

 
3. JG937/000031/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Concedir als ajuntaments 
relacionats les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
per l'any 2017 (Exp. 2017/519) 

 
De conformitat amb les Bases aprovades pel Ple per la Diputació de Girona el dia 24 
de gener de 2017, de reguladora de les subvencions “Fons de Cooperació Econòmica 
i Cultural 2017” 
 
Vista la documentació presentada pels ajuntaments i l'acta de la comissió 
qualificadora, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la redistribució de l’import de la convocatòria d’acord amb el 
següent detall:   
 

Exp Aplicació 
pressupostària 

Descripció Crèdits 
 Inicials € 

Crèdits 
 finals € 

Diferència €

519/2017 400/9420/76201 Fons de subvencions per 
a inversions Assist. I 
Coop. Mun. 

6.016.450,00 6.703.758,39 687.308,39 

519/2017 400/9420/46201 Fons de subvencions per 
a despeses corrents 
Assist. I Coop. Mun. 

6.174.250,00 5.486.940,41 -687.309,59

571/2017 500/3340/46201 Fons de Cooperació 
cultural Local 2.151.300,00 2.151.300,00 0,00 

TOTAL 14.342.000,00 14.341.998,80 -1.20 

 
SEGON. Concedir als ajuntaments que es relacionen a l’Annex -diligenciat per la 
Secretaria General i que s’adjunta a la proposta i s’integra en aquest acord a tots els 
efectes legals-, les subvencions pels conceptes i imports que s'especifiquen, dins el 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2017. 
 
TERCER. Autoritzar el descompte del pagament avançat a l’Ajuntament de 
Castellfollit de la Roca per import de 29.675,00 € segons l’acord del Ple de la 
Diputació de Girona de 18 de març de 2014. 
 
QUART. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017 que tot seguit s'indiquen: 
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Fons de subvencions per a inversions 400/9420/76201 6.703.758,39 

Fons de subvencions per a despeses 
corrents 

400/9420/46201 5.486.940,41 

Fons de cooperació cultural local 500/3340/46201 2.151.300,00 

 TOTAL 14.341.998,80 

 
CINQUÈ. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de 
l’ajuda, si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari, s’entén acceptada la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació 
 
SISÈ. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació de 
Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), dintre del 
termini que finalitza: 
 
Per a despeses d'inversió   el 30 de setembre de 2018 
Per a despeses corrents obligatòries el 15 de novembre de 2017 
Per a despeses culturals   el 15 de novembre de 2017 
 
SETÈ. Publicitat. Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el 
suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de 
les activitats culturals objecte d’aquesta línia de subvencions, i així s’haurà d’acreditar 
amb la presentació del compte justificatiu i amb un o diversos programes d’aquelles 
activitats.  
  
En cas de subvencions per despeses corrents obligatòries, i en subvencions de 
menys de 25.000,00 € en inversions, serà suficient l’acreditació de la difusió de la 
subvenció mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al taulell d’anuncis 
municipal o en algun altre mitjà de comunicació local o general. 
 
En el cas de subvencions de més de 25.000,00 € per a inversions en obres, 
s’entendrà complerta l’obligació de difusió amb la inclusió del logotip i nom de la 
Diputació de Girona en els corresponents cartells anunciadors de l'obra. 
 
 
4. JG937/000034/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Habitatge (028): Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Gironès 
per a la prestació del Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge. (Exp. 
2017/4857) 

 
La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden 
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les 
diputacions i els consells comarcals, d'acord amb el que preveu l'article 93 del mateix 
tex legal. 
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La Diputació de Girona ha detectat una demanda ciutadana creixent d’informació i 
assessorament, motivada per les dificultats de pagament de l’habitatge principal. Així 
mateix, s’ha detectat una demanda per part de les administracions locals i comarcals 
de recursos tant tècnics com econòmics per a l’aplicació de la nova normativa i dels 
instruments jurídics sectorials en l'àmbit de l'habitatge, i en especial, respecte a les 
situacions de risc d'exclusió residencial. 
 
Les administracions locals, que han de vetllar pel dret a I'habitatge, són les 
administracions més properes a la ciutadania, i les que s’encarreguen d’efectuar el 
primer acolliment a les famílies en risc de pèrdua de I'habitatge. És per això que es fa 
necessari l’acompanyament i el suport en el desenvolupament dels instruments per a 
la intervenció en l'àmbit local. 
 
El Departament d’Habitatge de la Diputació de Girona ha considerat oportú elaborar i 
aprovar un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès amb 
l'objectiu de regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a la prestació 
del Servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge. 
 
El Servei d'Intermediació consisteix en la prestació d'un servei d’atenció a les 
persones amb problemes de pagament de l’habitatge principal, així com garantir una 
unitat d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans i 
facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament en l’àmbit de l’emergència 
habitacional. Aquest Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge té vinculació amb 
el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació 
de Girona per al funcionament del Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari a 
la demarcació de Girona (Ofideute) signat el 13 de juliol de 2016. La cobertura del 
servei serà comarcal i atendran els ciutadans i ciutadanes de la seva àrea d’influència 
amb problemes de pagament de l’habitatge habitual i permanent. 
 
L'òrgan competent per a l'aprovació de convenis de cooperació és la Junta de 
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per la resolució de la presidència el 13 
de juliol de 2015.  
 
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès 
per a la prestació del Servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge, el qual es 
subscriu literalment tot seguit: 
 
“Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de 
Girona, per a la prestació del Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge 
Parts 
D’una banda, la Diputació de Girona, representada pel seu president, el senyor Pere 
Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut 
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia 
De l’altra, el Consell Comarcal del Gironès, amb NIF P6700003D, representat pel seu 
president, el senyor Jaume Busquets i Arnau, facultat per acord del ple de data 19 
d’abril de 2017, assistit pel secretari, el senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Antecedents i motivació 
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I. La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden 
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les 
diputacions i els consells comarcals, d’acord amb el que preveu l’article 93 del mateix 
tex legal.  
II. Els consells comarcals gironins, d'acord amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, col·laboren amb els municipis en la prestació de serveis d’assistència 
jurídica, administrativa, econòmica i tècnica; cooperen amb els municipis per garantir 
els serveis municipals adients,i, en tot cas, exerceixen funcions d'assistència i 
cooperació tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. Des de fa anys 
la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals per a aquestes 
actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques a través de convenis. 
III. La Diputació de Girona ha detectat una demanda ciutadana creixent d’informació i 
assessorament, motivada per les dificultats de pagament de l’habitatge principal. Així 
mateix, s’ha detectat una demanda per part de les administracions locals i comarcals 
de recursos tant tècnics com econòmics per a l’aplicació de la nova normativa i dels 
instruments jurídics sectorials en l'àmbit de l'habitatge, i en especial, respecte a les 
situacions de risc d'exclusió residencial.  
IV. La Diputació de Girona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya van signar el 13 de 
juliol de 2016 un conveni de col·laboració per al funcionament del Servei d'Ofideute, 
que té com a finalitat prestar un servei d'atenció a les persones amb problemes de 
pagament de l'habitatge principal, així com garantir una unitat d'actuació i de resposta 
davant dels problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei 
d'assessorament en l'àmbit de l'emergència habitacional. 
V. La Diputació de Girona i els col·legis d'advocats de Girona i Figueres van signar un 
conveni amb l’objecte de regular la col·laboració de les parts en relació amb el Servei 
d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge.  
VI. El passat mes de juliol el departament d’Habitatge va iniciar al Consell Comarcal 
de la Selva el pla pilot del Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’Habitatge amb 
l’objectiu d’implantar progressivament a la resta del territori de la demarcació de 
Girona aquest servei per tal de donar resposta a les persones que són vulnerables i 
que es troben en risc de perdre el seu habitatge. 
VII. Les administracions locals, que han de vetllar pel dret a I'habitatge, són les 
administracions més properes a la ciutadania, i les que s’encarreguen d’efectuar el 
primer acolliment a les famílies en risc de pèrdua de I'habitatge. És per això que es fa 
necessari l’acompanyament i el suport en el desenvolupament dels instruments per a 
la intervenció en l'àmbit local. 
VIII. El Consell Comarcal del Gironès ha manifestat el seu interès a participar del 
Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge i obtenir els beneficis que se’n derivin. 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
El present conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal 
del Gironès té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació 
amb la prestació del Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge, d’ara en 
endavant Servei d’Intermediació. 
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El Servei d'Intermediació té la finalitat d’atendre a persones amb problemes de 
pagament de l’habitatge principal, de garantir la unitat d’actuació i de resposta davant 
dels problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei 
d’assessorament en l’àmbit de l’emergència habitacional. 
El Servei d’Intermediació ofereix:  
Assessorament a les persones que tinguin alguna problemàtica relacionada amb els 
deutes de l’habitatge. 
Assessorament a les persones que presentin un risc de perdre el seu habitatge 
principal. 
Assessorament en casos emergència habitacional. 
Assessorament intern a l'Oficina Comarcal d'Habitatge, on es presta el servei.  
Altre tipus d’assessorament que sorgeixi davant les noves necessitats ciutadanes o 
de la normativa sobre habitatge. 
Intermediació en els deutes relacionats amb l’habitatge principal. 
Acompanyament de les persones afectades, en coordinació amb altres 
administracions. 
L’àmbit de cobertura del servei serà comarcal, i s’atendrà els ciutadans de l’àrea 
d’influència de cada comarca amb problemes de pagament de l’habitatge habitual i 
permanent.  
Segon. Obligacions de la Diputació de Girona 
1. Vetllar per la coordinació, el seguiment i el control de qualitat del servei.  
2. Proporcionar un lletrat, que formarà part del Col·legi d'Advocats de Girona, per 
prestar el Servei d'Intermediació en els horaris, dies i lloc convinguts en el present 
conveni.  
3. Facilitar, d’acord amb la normativa de protecció de dades personals, l’accés a les 
eines informàtiques necessàries per al desenvolupament de les actuacions següents: 
HABICAT. Aplicació informàtica que gestiona el servei d’Ofideute de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i que permet al personal del Consell Comarcal del Gironès 
l’obertura i seguiment dels casos tractats. 
Bústia electrònica específica que serveixi de mitjà de comunicació entre el 
Consell Comarcal del Gironès i el lletrat del Servei d'Intermediació i entre el 
Consell Comarcal del Gironès i les persones beneficiàries d’aquest servei. 
Agenda informàtica per a la concertació d’entrevistes amb el lletrat del Servei 
d'Intermediació. 
Tercer. Obligacions del Servei Comarcal d’Habitatge 
1. Acollir a les instal·lacions del Consell Comarcal del Gironès el Servei 
d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge i realitzar les funcions d'atenció a la 
ciutadania, de conformitat amb els requeriments que s'especifiquen al present 
conveni.  
2. Participar en les sessions informatives i de coordinació que organitzi la Diputació 
de Girona.  
3. Difondre els objectius del Servei d'Intermediació a través dels serveis i mitjans de 
comunicació de què disposen.  
4. Comunicar al Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona les incidències, queixes 
o suggeriments dels ciutadans que s'adrecin al Servei d'Intermediació i facilitar tota la 
informació que els sigui requerida en relació amb la prestació del Servei 
d'Intermediació.  
5. Complir totes i cadascuna de les normes d’ús de sistemes informàtics i 
documentals, en compliment dels articles 88 i 89 del Reial Decret 1720/2007, de 21 
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de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei orgànica de 
protecció de dades. 
6. Implantar en els sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes dades, 
les mesures de seguretat de nivell mitjà, definides pel Reial decret 1720/2007, de 21 
de desembre, esmentat. 
7. Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a 
confidencial, d’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Es considerarà 
informació confidencial qualsevol dada a què el Consell Comarcal del Gironès tingui 
accés en el marc d’aquest conveni. El Consell Comarcal del Gironès es compromet a 
no difondre aquesta informació confidencial, així com a no publicar-la, bé directament 
o bé mitjançant terceres persones o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers 
sense consentiment previ per escrit de la Diputació de Girona i l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
8. Les obligacions de confidencialitat i tractament de dades personals establertes en 
aquest conveni tindran una duració indefinida, i es mantindran en vigor amb 
posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre la Diputació de 
Girona i el Consell Comarcal del Gironès.  
9. Comunicar abans del 15 de novembre de 2017 la voluntat de seguir o no amb la 
prestació del Servei d’Intermediació per a l’any 2018. En ambdós supòsits s’ha de 
presentar la memòria de funcionament del servei amb els casos atesos i les 
resolucions de l’any 2017, segons el model de memòria d’habitatge de la Diputació de 
Girona. 
Quart. Actuacions derivades de la prestació del Servei d'intermediació 
La prestació del Servei d'Intermediació es divideix en dues fases essencials: l'atenció 
a la ciutadania i l'assessorament del/la lletrat/da.  
1. Atenció a la ciutadania 
Les parts acorden que l'atenció a la ciutadania serà realitzada pel personal del 
Consell Comarcal, en els dies, hores i lloc que es detalla a continuació:  
Horari: de 9.00 a 14.00 h.  
Dies de la setmana: de dilluns a divendres 
Lloc: Consell Comarcal del Gironès 
C/ Riera del Mus, 1A Girona 
17004 Girona 
El Consell Comarcal del Gironès comunicarà a la Diputació de Girona els canvis en 
l’horari, el lloc i qualsevol altra modificació que afecti la prestació del Servei 
d'Intermediació.  
El Consell Comarcal dotarà el Servei d'Intermediació dels recursos següents:  
Atenció a la ciutadania:  
Atendre el primer contacte amb  les  persones i/o unitats familiars amb dificultat  
davant  els  pagaments dels deutes en l'àmbit de l'habitatge, segons els processos 
preestablerts i la documentació definida (presencial i telefònica).  
Determinar la condició de beneficiari del Servei d'Intermediació de les persones que 
s’adrecin a l'Oficina Comarcal d’Habitatge del Gironès, i determinar també el  grau  
d’urgència  de  l’atenció  en  cas  que es tracti d’un usuari del servei. 
Informar  de  la  documentació  a  aportar.  
Prestar suport en la recepció de documentació que hagi estat  sol·licitada, fins i tot 
l’escanejat i la incorporació a l’arxiu ofimàtic. 
Gestió administrativa:  
Obrir l’expedient  
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Gestionar l’agenda de visites del lletrat del Servei d'Intermediació 
Fer el seguiment de l'expedient 
2. Assessorament dels lletrats 
Les parts acorden que el Servei d'Intermediació el prestaran lletrats, els dies, hores i 
en el lloc que es detallen a continuació:  
Horari: el primer i tercer dimecres de cada mes de 9.00 a 14.00 h.  
Hores/quinzenals: 5 hores, que es distribueixen en 3,5 hores d'atenció a la ciutadania 
i 1,5 hores de gestió, temps en què s'inclou l'assessorament intern. La distribució 
d'hores serà flexible i es podrà modificar segons les necessitats del Servei 
d'Intermediació.  
Lloc: Oficina comarcal d'Habitatge 
 C/ Riera de Mus, 1 
17004 Girona 
En cas que per motius de gran volum de casos derivats per part d’un ajuntament, 
s’acordi la prestació del servei dels mediadors al mateix municipi, s’haurà de justificar 
mitjançant un informe realitzat pel servei d’intermediació, amb la conformitat de la 
Diputació i s’haurà de concretar la nova relació entre el Servei d’Intermediació, 
l’Ajuntament i la Diputació de Girona. 
El Consell Comarcal del Gironès comunicarà a la Diputació de Girona les 
modificacions  en  l’horari i en el lloc, i qualsevol altre canvi que afecti la prestació del 
Servei d'Intermediació.  
El Consell Comarcal del Gironès dotarà el Servei d'Intermediació dels recursos 
materials següents:  
Espai: espai suficient per ubicar una taula amb un mínim de privacitat per poder 
resoldre les consultes que se li dirigeixin.  
Mobiliari: taula i cadires suficients per al lletrat i els usuaris del Servei d'Intermediació; 
armari amb clau per a l'arxiu temporal dels expedients que es trobin en tràmit. 
Informàtica i comunicació:  
Línia telefònica  
Connexió a Internet 
Ordinador personal 
Equip d'impressora/escàner (no cal que sigui al mateix despatx) 
Cinquè. Tractament de dades de caràcter personal 
En relació amb el tractament de les dades de caràcter personal dels expedients 
d’Ofideute, les quals formen part d’un fitxer propietat de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (en endavant, l’Agència), caldrà que el personal del Consell Comarcal del 
Gironès autoritzat per accedir-hi i tractar la informació d’aquests expedients 
mitjançant l’aplicació HABICAT observi en tot moment els requeriments que a 
continuació s’indiquen: 
a) Protegir tota la informació de l’Agència que hagi estat creada, utilitzada o adquirida, 
o a la qual s’hagi tingut accés per qualsevol motiu durant la prestació del servei. Això 
inclou mantenir la confidencialitat i la integritat de la informació i els 
sistemes/aplicacions a través dels quals s’hi accedeix, i evitar la modificació o la 
destrucció d’informació. 
b) Aplicar els controls de seguretat necessaris per garantir la seguretat de la 
informació de l’Agència. El nom d’usuari i la contrasenya assignats a cada usuari són 
personals i intransferibles. En cap cas es cedirà aquesta informació a un altre usuari, 
ni tan sols de manera puntual. 
c) No donar accés a la informació de l’Agència a persones no autoritzades. 
d) Mantenir un entorn físic segur i controlat de la informació de l’Agència. 
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e) No extreure informació de l’Agència en cap format (s’hi inclou l’enviament 
telemàtic), si no es té l’autorització expressa de l’Agència. 
f) Complir amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa sobre la matèria. 
g) Notificar a l’Agència, a través del Centre de Suport a l’Usuari (CSU - 
csu@gencat.cat, tel. 932287300) qualsevol incidència o problema relacionat amb la 
seguretat de la informació. 
h) Utilitzar els recursos informàtics i de comunicacions / aplicacions de l’Agència amb 
la finalitat única i exclusiva de prestar els serveis especificats anteriorment. 
i) Realitzar l’accés lògic als sistemes d’informació i comunicacions de l’Agència 
només sota autorització de l’Agència i observant les mesures de seguretat que 
s’estableixin en cada cas. 
j) Adoptar totes les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que 
garanteixin la seguretat de les dades personals que es recullen en nom de l’Agència o 
que provenen dels fitxers de titularitat de l’Agència i n’evitin l’alteració, pèrdua, 
tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les 
dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, tant si provenen de 
l’acció humana com del medi físic o natural, d’acord amb el que estableix l’article 9 de 
la LOPD. 
k) Entregar qualsevol còpia o versió de la informació o del programari generats, o als 
quals s’ha tingut accés durant la prestació del servei, al final de la col·laboració. Quan 
els equips utilitzats per a la prestació del servei no siguin propietat de l’Agència, 
caldrà eliminar tota la informació/codi/programari propietat de l’Agència d’aquests 
equips, així com de qualsevol suport extern d’informació. Tota la documentació 
generada durant la prestació del servei, sigui en paper o digital, ha de ser entregada a 
l’Agència de forma estructurada. 
l) Si l’usuari de l’aplicació informàtica causés baixa d’aquest servei, tindrà l’obligació 
de comunicar-ho a l’Agència per poder donar-se de baixa com a usuari. 
m) En el cas de rebre una petició d’exercici dels dret ARCO (accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició) d’un afectat, aquesta serà lliurada a l’Agència a través del 
Centre de Suport a l’Usuari (CSU - csu@gencat.cat, tel. 932287300), en el termini 
màxim de 24 hores. 
Sisè. Mecanismes de Col·laboració 
Per facilitar la col·laboració pactada en aquest conveni, cada part designarà un 
representant, amb les funcions següents: fer un seguiment efectiu del grau de 
compliment dels objectius i compromisos adquirits i resoldre les controvèrsies que 
puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest conveni. 
Així mateix, els representants de les parts establiran un sistema d’intercanvi 
d’informació permanent, preferentment per via electrònica o telemàtica. 
Setè. Imatge i comunicació 
Ambdues parts s’obliguen a introduir en tot el material que s’editi, ja sigui escrit, 
gràfic, audiovisual o en altres suports, la referència a la col·laboració establerta en 
aquest conveni, així com els logotips, signes i llegendes que es considerin pertinents. 
Vuitè. Vigència del conveni 
La vigència d'aquest conveni s'estendrà des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 
2017,  i es podrà prorrogar per períodes anuals, amb una durada màxima de 4 anys i 
per acord exprés de les parts. En cas de pròrroga, les parts podran introduir les 
modificacions no substancials que considerin escaients.  
Novè. Incompliment 
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L’ incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
La resolució del conveni i qualsevol litigi o controvèrsia que se susciti requereix que la 
part interessada o la que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
Desè. Causes d’extinció 
Seran causes d’extinció del conveni: 
L’ incompliment total o parcial dels pactes subscrits. 
L’ incompliment de les disposicions legals que hi siguin d’aplicació. 
El mutu acord entre les parts, prèvia sol·licitud per escrit de qualsevol de les parts. 
La realització del seu objecte i/o la finalització de la seva vigència, d’acord amb el 
pacte vuitè.  
Les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les 
relacions interadministratives i de cooperació. 
Onzè.- Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa d’aquest conveni fa que siguin competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se els òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
Dotzè. Responsabilitat enfront tercers 
La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor 
material de les actuacions. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat. Girona, Girona, El president de la Diputació de Girona, Pere Vila i Fulcarà, El 
president del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets i Arnau, El secretari de 
la Diputació de Girona, Jordi Batllori i Nouvilas, El secretari del Consell Comarcal del 
Gironès Jordi Batllori i Nouvilas.” 
 
SEGON. Facultar el Sr. President de la Diputació per a la signatura del conveni 
proposat i de qualsevol altre document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest 
acord. 
 
TERCER. Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Gironès. 
 
 
5. JG937/000030/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar la convocatòria de 
subvencions a les llars d'infants municipals, curs 2016-2017. (Exp. 
2017/5147 ) 

 
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 del 
funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat 
municipal i d’escoles rurals. 
 
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 
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amb la finalitat de contribuir al funcionament dels centres i al sosteniment de les 
places. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és el finançament de les despeses corrents 
derivades del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de 
titularitat municipal i d’escoles rurals, que es determinen en les bases específiques 
reguladores de subvencions a les llars d’infants municipals, aprovades pel Ple de la 
Diputació el dia 18 d’abril de 2017, i publicades al BOP núm. 80, de 26 d’abril de 
2017. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta al que estableix l'Ordenança 
General de subvencions i 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 a les llars d’infants municipals, curs 2016-2017, el text de 
la qual es transcriu com segueix: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS,   
CURS 2016-2017 
1. Objecte i finalitat 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva per al finançament de les despeses corrents derivades 
del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat 
municipal i d’escoles rurals, d’acord amb les bases específiques reguladores 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 d’abril de 2017 i publicades al 
BOP número 80, de 26 d’abril de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 5.500.000,00 €, dels quals 2.900.000,00 
€ es finançaran amb càrrec de l’aplicació pressupostària 400/9420/46200 de l’exercici 
de 2017, i 2.600.000,00 €, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2018. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà del 30 de juny al 29 de setembre de 
2017.  
4. Àmbit temporal de les despeses subvencionables 
Se subvencionaran les despeses de funcionament del curs 2016-2017. 
5. Termini per justificar les actuacions 
La justificació de les actuacions es realitzarà conjuntament amb la sol·licitud de 
subvenció. 
6. Termini de resolució i notificació  
6.1 Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és de tres mesos a comptar des de la 
finalització del període de presentació de les sol·licituds. 
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 
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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 en què s’adopti l’acord. 
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. En contra s’hi pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat  Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a 
la notificació de la resolució. Alternativament, i de manera  potestativa, es pot 
interposar un 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 a la notificació de la 
resolució.  
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de 
la corporació, 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 
5.500.000,00 € distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports 
següents: 
 

Pressupost Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import 

Anualitat 2017 400.9420.46200 Ajuts a ajuntaments per a la 
prestació de serveis municipals 

2.900.000,00 € 

Anualitat 2018 400.9420.46200 Ajuts a ajuntaments per a la 
prestació de serveis municipals 

2.600.000,00 € 

Total 5.500.000,00 € 

 
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. 
 
6. JG937/000033/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Esmena d'error de l'acord de 
la Junta de Govern del dia 4 d'abril de 2017, relatiu a l'aprovació d'un canvi 
de destí de l'Ajuntament de Palamós (Exp. 2016/4353) 

 
Proposta: Esmena d’error de l’acord de la Junta de Govern del dia 4 d’abril de 2017, 
relatiu a l’aprovació d’un canvi de destí de l’Ajuntament de Palamós. (Exp. 2016/4353). 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 4 d’abril de 2017, relatiu a l’aprovació d’un 
canvi de destí de l’Ajuntament de Palamós dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural de l’any 2016, s’ha observat un error material en el punt primer a la definició del 
concepte de l’obra 1, on diu: “Canvi LED i ampliació de l’enllumenat públic de l’entorn del 
Castell Palau de l’Abat”, ha de dir: “Asfaltatge de diferents trams de carrers del nucli 
urbà” 
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D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Modificar el punt primer de l’acord de la Junta de Govern del dia 4 d’abril de 2017, relatiu 
a l’aprovació d’un canvi de destí de l’Ajuntament de Palamós dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural de l’any 2016 i que quedarà redactat en els termes següents: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Palamós el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, pel concepte i 
l’import que es detallen.  
 

AJUNTAMENT EXP CONCEPTE Subvenció inicial Subvenció final 

 
 
Palamós 

 
 
4353/2016 

Obra 1- Asfaltatge de 
diferents trams de carrers del 
nucli urbà 

130.000,00 118.546,21

Obra 2- Reforma i 
conservació del pont del Ferro

0,00 11.453,79

Total 130.000,00 130.000,00

 
 
7. JG937/000032/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Servei 

d'Enginyeria (025): Creació de l'Oficina de Supervisió de Projectes. (Exp. 
2017/5321) 

 
Atès el que disposa l’article 125 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic que disposa: 
“Abans de l’aprovació del projecte, quan la quantia del contracte d’obres sigui igual o 
superior a 350.000 euros, els òrgans de contractació hauran de sol·licitar un informe 
de les corresponents oficines o unitats de supervisió dels projectes encarregades de 
verificar que s’ha tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o 
reglamentari, així com la normativa tècnica que resulti d’aplicació per cada tipus de 
projecte. La responsabilitat per l’aplicació incorrecta de les mateixes en els diferents 
estudis i càlculs s’exigirà de conformitat amb el que disposa l’article 123.4. En els 
projectes de quantia inferior a l’esmentada, l’informe tindrà caràcter facultatiu, excepte 
que es tracti d’obres que afectin a l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra, en 
aquest supòsit l’informe de supervisió serà igualment preceptiu. “ 
Atès que la Disposició Addicional Segona del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix com a 
requisit essencial que les Diputacions Provincials tinguin constituïda oficina de 
supervisió de projectes. 
Atès el que regula l’article 136 del Reial Decret 1098/2001, pel que s’aprova el 
Reglament de Contractes de les Administracions Públiques, que recull les seves 
funcions: 
-Verificar que s’ha tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o 
reglamentari, així com la normativa tècnica, que resultin d’aplicació per cada tipus de 
projecte. 
-Proposar a l’òrgan de contractació criteris i orientacions de caràcter tècnic per la 
seva inclusió, en el seu cas, en la norma o instrucció corresponent. 
-Examinar que els preus dels materials i de les unitats d’obra són els adequats per 
l’execució del contracte. 
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-Verificar que el projecte conté l’estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, l’estudi 
bàsic de seguretat i salut. 
-Concloure que el projecte i les obres projectades compleixen la normativa vigent, i 
sigui una obra completa, susceptible d’esser a l’ús general i públic corresponent. 
 
Atès que és necessari que la Diputació de Girona en exercici de la seva potestat 
d’autoorganització disposi d’una oficina de supervisió de projectes, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació 
Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Crear l’Oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació de Girona com 
òrgan col·legiat que s’encarregarà d’examinar de forma detallada els projectes 
d’obres i d’instal·lacions que es pretenguin dur a terme per la pròpia Diputació, el seu 
grup corporatiu i els municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades de la 
província de Girona, i de verificar el compliment de les normes reguladores de la 
matèria, emetent l’oportú informe tècnic, en els supòsits que així ho exigeix la 
legislació en matèria de contractació pública. 
En el cas d’ens locals de la província que sol·licitin l’assistència hauran de tramitar la 
petició amb el model de petició. L’acceptació d’assistència es realitzarà per resolució 
de presidència o diputat delegat si té la competència delegada, acompanyada de la 
corresponent liquidació econòmica.  
 
SEGON. L’Oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació de Girona, estarà 
integrada pels següents membres: 
-President/a, el Diputat Provincial delegat de l’àrea. 
-Vicepresident/a, el Diputat Provincial delegat del centre gestor. 
-Vocal, un Arquitecte, ( Josep Maria Fina Segura) 
-Vocal, un Enginyer (Martí Sels Pagès ) 
-Secretari/a, un Arquitecte o Enginyer Tècnic (Joaquim Batllori Nouvilas) 
El recolzament administratiu de l’Oficina de Supervisió serà a càrrec del personal 
adscrit al servei d’enginyeria i/o arquitectura. També englobarà el fet de confeccionar 
l’ordre del dia, convocatòria i redacció acta. 
El règim jurídic i funcionament de l’Oficina es regirà d’acord amb les normes 
establertes al Capítol II del Títol I de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment administratiu de les administracions públiques catalanes. 
S’estableix com a especial motiu d’abstenció en la deliberació i votació d’un 
assumpte, que qualsevol dels membres de l’Oficina hagi intervingut en l’elaboració del 
projecte d’obres o d’instal·lació objecte de supervisió.  
 
TERCER. L’Oficina de Supervisió de projectes de la Diputació de Girona supervisarà 
els projectes d’obres i d’instal·lacions de la pròpia Diputació de Girona, del seu grup 
corporatiu i els municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades de la 
província de Girona que compleixin algun dels requisits següents:  
-Aquells projectes la quantia dels quals sigui igual o superior a 350.000 euros. 
-Quan es tracti d’obres que afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat del bé 
immoble, amb independència de la quantia del projecte. 
-Quan el President de l’Oficina de Supervisió ho estimi convenient a la vista de les 
especials característiques de l’obra.  
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Així mateix, l’Oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació de Girona supervisarà 
els projectes d’obres i d’instal·lació de la pròpia Diputació de Girona quan els 
projectes hagin estat elaborats per professionals externs a la Corporació. 
 
QUART. L’Oficina de Supervisió emetrà els seus informes en el termini màxim d’un 
mes des de la recepció de la sol·licitud corresponent i tindrà un caràcter no vinculant.  
Els informes de l’Oficina de Supervisió són aprovats mitjançant resolució del 
President de l’Oficina, i poden ser recorreguts en recurs d’alçada davant la 
Presidència de la Diputació de Girona. 
 
CINQUÈ. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques, les actuacions i comunicacions que es facin 
durant el procediment de sol·licitud i emissió dels informes de supervisió, es 
realitzaran preferentment per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran 
a l’adreça de correu electrònic que l’administració pública local hagi indicat en la seva 
sol·licitud.  
 
8. JG937/000098/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció exclosa 
de concurrència pública a Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de 
Catalunya per al finançament del projecte Jamborinada_La força per 
moure el món (Exp. 2017/4110) 

 
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya ha sol·licitat una subvenció exclosa 
de concurrència pública per al finançament del projecte Jamborinada, la força per 
moure el món, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/4110).  
 
Els dies 29 i 30 d’abril més de 13.000 escoltes i guies de Catalunya es trobaran a 
Tàrrega, d’aquests uns 1.500 escoltes i guies són de les comarques de Girona. La 
Jamborinada és la trobada més gran que s’ha fet mai a Catalunya i suposarà una 
experiència per a tots els infants i joves que hi participaran. Neix amb la voluntat de 
cohesionar cada un dels agrupaments.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu d’aquesta línia és 
posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i com a base 
del creixement cultural i social de la ciutadania. 
 
L’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l'article 15.c, de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
estableixen que, amb caràcter excepcional, les subvencions que acreditin raons 
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que 
dificultin la convocatòria, es podran atendre com a subvencions directes. El 
procediment de concessió està regulat a l’article 67 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, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, 
per al finançament de l’activitat que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període execució 

2017/4110 Minyons Escoltes i 
Guies Sant Jordi de 
Catalunya 

G08931974 Jamborinada  Fins al 30 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 
 

438.677,00 € 168.240,00 € 20.000,00 € 11,89 % 168.240,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS (20.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48000 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, concretament a les relacionades amb el transport de les agrupacions fins a 
Tàrrega.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 29 i acaba el 30 
d’abril del 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 Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya 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 20.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 11,89 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. El pagament s’efectuarà 
mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
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SETÈ. Règim de justificació.  
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 168.240,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats de la Jamborinada. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de juny 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 Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya 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.  
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de  
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya 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 
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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 no 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 
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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 Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. 
 
9. JG937/000101/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Ampliació de la convocatòria de 
subvencions per a la creació de públics per a la cultura (Exp. 2017/594) 

 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el 24 de gener de 2017, 
va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la creació de públics per a la Cultura (2017/593), les quals es van 
publicar al BOP núm. 20, del 30 de gener de 2017 i de forma definitiva al BOP núm. 
54, de 17 de març de 2017. 
 
La convocatòria pública de les subvencions es va aprovar per Junta de Govern, en la 
sessió de 21 de febrer de 2017 (2017/594) i es van publicar al BOP núm. 41, de 28 de 
febrer de 2017. El període per presentar les sol·licituds començava l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al BOP i finalitzava el dia 31 de març de 2017. 
 
L’apartat b) de la convocatòria preveia la possibilitat d’incrementar-la amb una quantia 
addicional, derivada de l’augment de crèdits previstos inicialment mitjançant la 
modificació de crèdit. El Ple de 21 de febrer de 2017 va aprovar inicialment 
l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 2/2017, aprovat definitivament el dia 3 
d’abril de 2017. 
 
Atesos els antecedents anteriors i 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. Declarar la disponibilitat del crèdit de 70.000,00 € a l’aplicació 
pressupostària 500/3340/48000. 
 
SEGON. Autoritzar l’ampliació de la despesa de la convocatòria en SETANTA MIL 
EUROS (70.000,00 €) per tal d’incorporar a la línia de subvencions per a la creació de 
públics per a la cultura. 
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TERCER. Redistribuir els crèdits pressupostaris de la convocatòria de subvencions 
per a la creació de públics per a la cultura, en l’anualitat de 2017, de la manera que es 
detalla tot seguit: 
 
CONSIGNACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

CONCEPTE IMPORT INICIAL (€) IMPORT FINAL (€)

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

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

500/3340/48000 Ajuts de Cooperació Cultural entitats culturals 120.000,00 € 190.000,00 € 

 IMPORT TOTAL: 200.000,00 € 270.000,00 € 

 
QUART. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a 
l'execució d'aquest acord i, en especial, per ordenar la publicació de les esmenes 
aprovades en aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona; i perquè, si 
cal, de conformitat amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les 
omissions que eventualment s'hagin pogut advertir. 
 
10. JG937/000104/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Conveni específic de col·laboració 
entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural i la Diputació de Girona sobre la Xarxa 
Territorial de Museus de les comarques de Girona (Exp. 2017/4952) 

 
El 9 d’abril de 2015 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural sobre la Xarxa Territorial de Museus de les 
comarques de Girona. En el pacte segon del conveni especifica com a una de les 
funcions de la Xarxa la funció de foment. Concretament, donar suport econòmic 
directe a actuacions de valor afegit dels museus de la Xarxa, mitjançant la concessió 
de subvencions en procediments de concurrència pública. El pacte vuitè preveu la 
signatura de convenis específics per garantir el desenvolupament de la Xarxa i  
l’acompliment de les seves funcions previstes en el pacte segon. 
 
És interès compartit per les parts mantenir la col·laboració interadministrativa per 
l'anualitat 2016. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb els equipaments museístics. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport a l’activitat dels museus de les comarques de Girona, 
sempre i quan estigui relacionada amb accions destinades a arribar a nous públics. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, es proposa a la 
Junta de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre la 
Diputació de Girona, el departament de cultura de la Generalitat de Catalunya i 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural sobre la Xarxa Territorial de Museus de les 
comarques de Girona, el text del qual es transcriu com segueix: 
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“CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’OFICINA DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA SOBRE LA XARXA 
TERRITORIAL DE MUSEUS DE LES COMARQUES DE GIRONA  
Barcelona/ Girona, 
INTERVENEN: 
D’una part, l’Hble. Sr. Santi Vila i Vicente conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
De l’altra, el Sr. Pau Villòria i Sistach, president del Consell d’Administració de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural,  
I de l’altra, l’Excm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, assistit 
pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.  
ACTUEN: 
El primer, com a titular del departament competent en matèria de cultura, d’acord amb 
el previst a l’article 7.4 del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
El segon, en representació de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, en virtut de 
les atribucions que li confereix l’article 7.2.a) dels seus Estatuts. 
I El tercer, en representació de la Diputació de Girona, d'acord amb el que estableix 
l’article 34 b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i, expressament per a l’atorgament d’aquest 
acte, l’apartat 1 de l'article 61 i l’11 del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986. 
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per formalitzar el present 
document i EXPOSEN: 
I. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya vehicula la seva acció de 
suport als museus catalans a través de les xarxes territorials de museus, amb la 
finalitat d’aportar major capacitat d’actuació als museus registrats i concertar amb les 
administracions provincials els recursos destinats als museus del seu àmbit territorial. 
II. La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de 
les comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, 
les arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el 
foment d’iniciatives culturals. Des de l’any 2009 col·labora activament amb el 
desenvolupament de la política museística del país. 
III. El de 9 d’abril de 2015 es va signar el conveni marc de la Xarxa Territorial de 
Museus de les comarques gironines, entre la Diputació de Girona i la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament de Cultura, al qual si van adherir tots els museus 
registrats de la província de Girona.   
IV. L’esmentat conveni estableix, en el pacte segon que, entre altres, la Xarxa té la 
funció de foment, és a dir, donar suport econòmic directe a actuacions de valor afegit 
dels museus de la Xarxa, mitjançant la concessió de subvencions en procediments de 
concurrència pública. 
V. En el pacte cinquè, el conveni estableix que el govern de la Xarxa recau en la 
Comissió Institucional de la Xarxa i que aquesta té entre altres atribucions, la 
concertació dels suports econòmics que les dues institucions (Generalitat de 
Catalunya i Diputació de Girona) destinaran als museus de la Xarxa, així com la 
definició de les actuacions prioritàries de suport adreçades als museus i dels criteris 
generals de valoració. En la reunió de la Comissió Institucional de la Xarxa, celebrada 
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el 27 de novembre de 2015, es va aprovar el Pla d’Actuacions 2016-2019 que preveu 
una aportació estable de 426.000,00 euros en la funció de foment. 
VI. El mateix conveni estableix, en el pacte setè, que “aquells recursos que es 
destinin a la funció de foment dels museus de la Xarxa prevista en el pacte segon, les 
dues institucions acordaran, mitjançant convenis específics, les quanties a aportar, els 
museus que poden ser beneficiaris i els criteris i procediments d’atorgament, entre 
altres temes.”  
VII. La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres crea l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural com a entitat de dret públic subjecte al dret privat 
adscrita al Departament de Cultura, amb l’objecte de concentrar les iniciatives de 
suport i foment del Departament de Cultura i de les entitats adscrites, excepte l’Institut 
Català de les Empreses Culturals. 
VIII. Vistos aquests antecedents, les parts acorden, mitjançant la signatura d’aquest 
conveni, establir i concretar tot allò necessari per l’acompliment de la funció de foment 
de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona per a 2017, a la qual 
estan compromeses les dues institucions.  
IV. En compliment del que disposa l’article 7.3 k) del Decret 7/2012, de 10 de gener, 
pel qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Consell 
d’Administració d’aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de Cultura de 
l’Administració de la Generalitat va aprovar aquest conveni en sessió de 6 de febrer 
de 2017.  
Per tot això, les parts manifesten el seu interès en subscriure un conveni de 
col·laboració d’acord amb els següents 
PACTES 
Primer. Objecte del conveni 
L’objecte del conveni és, en compliment del conveni marc de col·laboració de la Xarxa 
Territorial de Museus de les comarques de Girona, signat el 9 d’abril de 2015, el 
suport de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona a finançar la funció 
de foment de la Xarxa per a l’any 2017. 
Concretament, consisteix en donar suport econòmic a les activitats dels museus per 
part de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona. Les línies de suport de 
2017 són les següents:  
a) Accions destinades al foment del coneixement i la difusió del patrimoni cultural 

(moble i immoble), natural i immaterial gestionat pel museu. 

b) Actuacions la finalitat de les quals és l’acostament del museu a la societat, 
mitjançant mètodes didàctics i de qualitat, programant l’oferta d’activitats 
culturals i de lleure que permetin generar canals de comunicació més fluids. 

c) Accions d’innovació per atreure nous segments de població i fomentar nous 
públics en els museus (població nouvinguda; activitats d’integració a la 
comunitat, a l’entorn de l’equipament cultural: joves, tercera edat, etc.). 

d) Desenvolupament de projectes que tinguin com a objectiu posicionar el museu 
com a institució rellevant en l’expansió del turisme cultural. 

e) Accions dutes a terme cooperativament amb altres museus de les comarques 
gironines i que no són gestionades per la Xarxa Territorial de Museus de les 
comarques gironines.  

Els museus que poden rebre suport econòmic han de ser de les comarques de 
Girona,  estar registrats al catàleg oficial del Registre de Museus de Catalunya i ser 
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membres adherits a la Xarxa. No podran optar a la subvenció els museus de titularitat 
de les institucions signatàries o gestionats directament per aquestes.  

Segon. Finançament 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural, i la Diputació de Girona intervenen com a ens que 
realitzen les aportacions d'aquest conveni. 
L’aportació econòmica total serà de 426.000,00 euros entre el Departament de 
Cultura i la Diputació de Girona. 
Aquesta aportació es reparteix entre les dues institucions, de la manera següent:  

Departament de Cultura      171.000 € 
Diputació de Girona      255.000 € 
Total      426.000 € 

L’aportació del Departament de Cultura corresponent a cent setanta-un mil euros 
(171.000,00 euros) es realitzarà mitjançant l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
L’OSIC atorga una subvenció directa a la Diputació de Girona, per aquest import, amb 
càrrec a la partida 7495D/460000104/4431/0000, del pressupost vigent de l’OSIC.   
Pel que fa a la Diputació de Girona, destinarà la quantitat de dos-cents cinquanta-cinc 
mil euros (255.000,00 euros) a les línies d’activitat a) i b) i es farà amb càrrec a les 
partides següents: 
500/3330/46200 - Programa ajuts per a museus – 127.500,00 euros. 
500/3330/48000 - Programa ajuts ONL per a museus -127.500,00 euros. 
Es procedirà a la transferència de crèdit entre partides en funció de la naturalesa de la 
personalitat jurídica dels museus concernits. 
La Diputació de Girona serà l’entitat receptora de l’aportació de cent setanta-un mil 
euros (171.000,00 euros) provinent de la Generalitat de Catalunya i, juntament amb 
l’aportació de dos-cents cinquanta-cinc mil euros (255.000,00 euros) que consta en 
aquest pacte, s’encarregarà de la gestió de la seva totalitat (426.000,00 euros), 
adequant-la a les finalitats preteses en aquest conveni de suport a les línies d’activitat 
que consten en el pacte primer. En l’exercici d’aquesta funció, per la qual no rebrà 
cap tipus de compensació econòmica, ha de complir amb les obligacions previstes a 
l’article 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
Tercer. Comissió de seguiment.  
La Comissió de Seguiment d’aquest conveni té la mateixa composició que la 
Comissió Institucional del conveni marc, descrita en el pacte cinquè. La Comissió és 
qui determinarà les activitats i serveis a prestar als museus i, pel que fa als ajuts 
econòmics als museus, els criteris de concessió de les subvencions. 
Quart. Bases reguladores i Comissió Qualificadora 
La Diputació de Girona establirà unes bases reguladores i convocarà les subvencions 
de conformitat amb allò establert a la vigent Ordenança General de Subvencions 
(BOP núm. 78, de 23 d'abril de 2012), a on es determinarà la composició de la 
Comissió Qualificadora que elaborarà una proposta de resolució de la subvenció. 
Cinquè. Forma de pagament 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural iniciarà el tràmit del pagament de la part que li correspon 
(171.000,00 euros) de la manera següent: el 80% en el moment de la signatura del 
conveni, i el 20% restant es tramitarà un cop l’ens hagi justificat la realització de la 
totalitat del projecte subvencionat. 
Prèviament al reconeixement de l’obligació de cadascun dels pagaments, l’OSIC 
comprova d’ofici que el beneficiari estigui al corrent de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud d’ajut pel beneficiari implica 
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l’autorització per fer-ne la comprovació. 
Sisè. Justificació 
La Diputació de Girona té l’obligació de justificar documentalment l’import, 
procedència i aplicació de tots els fons amb els quals es finança, respecte a les 
actuacions que consten en el pacte primer, abans del 28 de febrer de 2018, de la 
manera següent: 
1) Memòria del projecte que justifiqui el compliment de les condicions exigides amb 
indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts. 
2) Certificat de la Intervenció de l’entitat que acrediti: 
- la realització de la totalitat de les despeses i el seu pagament o venciment, 
desglossades per conceptes. 
- l’import i la procedència dels fons amb què s’han finançat i, 
- si s’escau, les despeses indirectes i/o generals imputades al projecte subvencionat, 
indicant-ne els criteris de repartiment. 
3) Documentació justificativa en què es constati que s’ha contractat d’acord amb la 
legislació de contractes del sector públic, en els supòsits de despeses 
subvencionables iguals o superiors als 50.000 euros (IVA exclòs) en el cas d’obres o 
18.000 euros (IVA exclòs) en el cas de subministraments o serveis. 
4) En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no 
aplicats així com dels interessos que se'n derivin. 
5) Documentació acreditativa de la utilització del logotip del Departament de Cultura 
en els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada, si escau. 
Setè.Obligacions de la Diputació de Girona: 
El beneficiari ha de comunicar, per escrit i de manera degudament motivada, a l’OSIC 
qualsevol modificació substancial del projecte que suposi un canvi en els conceptes 
del pressupost inicial, per tal que aquesta valori la seva acceptació.  
La no comunicació o no acceptació expressa de qualsevol modificació substancial del 
projecte pot donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció, segons la seva 
incidència en el projecte i en el pressupost global de l’activitat. 
Proporcionar en tot moment la informació que li sigui requerida respecte de la 
subvenció atorgada i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control per part de 
l’OSIC, el Departament de Cultura, la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la 
normativa aplicable. 
També té l’obligació de comunicar a l’OSIC l’obtenció de subvencions per a la 
mateixa finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o 
privades, nacionals o internacionals.  
Vuitè. Vigència 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura fins al 31 de març de 2018. 
Novè. Causes de revocació 
L’Oficina de suport a la Iniciativa Cultural podrà procedir a la revocació total o parcial 
de la subvenció, per la funció de foment, i la Diputació de Girona, per la funció 
cooperativa, atorgades en aquest conveni en els supòsits següents: 
1. Incompliment per part del beneficiari de l’obligació de justificació o de les restants 
obligacions que preveu aquest conveni. 
2. Incompliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció. 
3. Altres causes de revocació previstes a la normativa vigent. 
I, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest document, per triplicat 
exemplar, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.” 
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SEGON. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del 
conveni 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. 
 
TERCER. Notificar aquest acord al cap de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni i al de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat 
de Catalunya amb indicació dels recursos procedents. 
 
11. JG937/000105/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Fundació Castell de Peralada per al finançament del XXXIè 
Festival Internacional Castell de Peralada (Exp. 2017/2955). 

 
La Fundació Castell de Peralada, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del projecte d’organització del Festival Internacional Castell de Peralada, 
i s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp.2017/2955). 
 
La XXXIa edició del Festival Internacional Castell de Peralada, és un dels més 
reconeguts com a esdeveniments culturals d’excel·lència que es porten a terme a les 
comarques gironines. El Festival té tres eixos de programació: la lírica, la dansa i 
l’estiu musical, que és el que recull estils populars com el jazz, el pop, o la cançó 
d’autor. Totes tres tenen un objectiu comú i és el de portar artistes de projecció 
internacional per tal de mantenir el Festival com a referent tant nacional com 
internacional. El Festival és membre de l’Associació Europea de Festivals, d’Òpera 
d’Europa, Òpera XXI, de l’Associació de Promotors Musicals i de l’Associació 
Espanyola de Festivals de Música Clàssica. 
 
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 la Fundació Castell de Peralada, 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 a la Fundació Castell de Peralada, per al 
finançament del projecte d’organització del Festival Internacional Castell de Peralada, 
que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/2955 Fundació Castell 
de Peralada 

G17443011 Festival 
Internacional 
Castell de 
Peralada 

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 
 

3.571.647,75 € 311.950,00 € 28.500,00 € 9,13 % 311.950,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-VUIT MIL CINC-
CENTS EUROS, (28.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3340/48028 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 dels caixets dels espectacles de dansa 
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 la Fundació Castell de Peralada, 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 28.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 9,13 %, 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.  
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LA Fundació Castell de Peralada, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 311.950,00 € corresponents a l’import de les despeses dels caixets dels 
espectacles de dansa 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 Castell de Peralada. 

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 la Fundació Castell de Peralada, 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. 
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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. La Fundació Castell de Peralada, 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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La Fundació Castell de Peralada, 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 a la Fundació Castell de Peralada, amb seu a 
Peralada. 
 
12. JG937/000106/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Pagament activitats diverses escoles 
dins del segon trimestre curs escolar 2016/2017, programa 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, es proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Disposar les despeses corresponents al segon 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 
Ajuntament de Girona La Caseta P1708500B 1.041,75 € 
Cestuca S.L Casa de Colònies Ca B17255050 1.165,95 € 
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n’Oliver 
Associació Centre d’Educació 
Ambiental Alt Ter (CEA Alt Ter) 

CEA Alt Ter G17645151 221,85 € 

Museu del Suro de Palafrugell Museu del Suro de 
Palafrugell 

P6712404J 524,25 € 

Alba Solés_Atzagaia Parc de les Coves 
Prehistòriques de Serinyà 

78002310H 874,50 € 

Ecomuseu-Farinera de Castelló 
d’Empúries 

Ecomuseu-Farinera de 
Castelló d’Empúries 

P1700069F 378,00 

Fundació Gala-Salvador Dalí Museu Dalí G17077694 1.941,75 € 
Ajuntament de Quart Museu de la Terrissa de 

Quart 
P1715100B 105,84 

Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural 

Museu d’Art de Girona Q0801970E 753,75 € 

TOTAL   7.007,64 € 

 
SEGON. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al 
compliment de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del 
present acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s'hagin pogut advertir. 
 
13. JG937/000108/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Declarar la revocació de la 
subvenció concedida a l'Editorial Grup Enderrock Edicions SL dins la 
convocatòria de subvencions per al foment de produccions editorials 
corresponent a l'any 2016 (Exp. 2016/3854) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 15 de març de 2016 va aprovar 
la convocatòria pública de subvencions per al foment de produccions editorials per a 
l’any 2016, la qual es va resoldre a la Junta de Govern del 20 de setembre de 2016. 
 
En la resolució de la convocatòria per part de la Junta de Govern de 20 de setembre, 
es va aprovar, entre altres, concedir una subvenció de 1.885,00 € a l’editorial Grup 
Enderrock Edicions SL per a l’edició del llibre Xavier Cugat. Un gironí a Hollywood 
(Exp. UP/4769-2016/3854), subvenció que, d’acord amb la convocatòria aprovada el 
15 de març, s’havia de justificar abans del 30 de novembre de 2016. 
 
L’Editorial Grup Enderrock Edicions SL va sol·licitar una pròrroga del termini de 
justificació de la subvenció, la qual li va ser concedida per la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona del dia 13 de desembre de 2016, establint-se com a termini 
màxim de justificació el dia 7 de gener de 2017. 
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que l’Editorial Grup Enderrock Edicions SL 
hagués presentat el compte justificatiu de la subvenció, el centre gestor de 
Comunicació Cultural va enviar a aquest beneficiari, amb data 11 de gener de 2017, 
un requeriment per a la presentació de la justificació, el qual no ha estat respost. 
 
L’Editorial Grup Enderrock Edicions SL han comunicat via telefònica al Servei de 
Comunicació Cultural de la Diputació de Girona que havien de renunciar a la 
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subvenció per la impossibilitat de publicar el llibre subvencionat dins el termini previst, 
però no han presentat mai una renúncia formal per escrit, tal com se’ls hi va requerir. 
 
La Junta de Govern, en la sessió ordinària de 4 d’abril de 2017, va aprovar declarar 
l’incompliment per part de l’Editorial Grup Enderrock Edicions SL de l’obligació de 
justificar la subvenció concedida per la Junta de Govern de 20 de setembre de 2016, 
així com iniciar l’expedient de revocació de la mateixa (Exp. 2016/3854). 
 
Transcorregut el tràmit d’audiència a l’interessat sense que l’Editorial Grup Enderrock 
Edicions SL hagi presentat al·legacions . 
 
Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions, i l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona, i el que sigui d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Vist l’informe de la cap del centre gestor de Comunicació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Declarar la revocació de la subvenció concedida a l’Editorial Grup 
Enderrock Edicions SL dins la convocatòria de subvencions per al foment de 
produccions editorials corresponent a l’any 2016, el detall de la qual és el següent: 
 
Expedient NIF Beneficiari Publicació Import 

subvenció 
Data 
justificació 

Data 
requeriment 
justificació 

UP/4769 
 
Exp. Electrònic 
2016/3854 

B64863335 
Grup 
Enderrock 
Edicions SL 

Xavier 
Cugat. Un 
gironí a 
Hollywood 

1.885.00€ 

30 de 
novembre de 
2016. 
 
7 de gener 
de 2017 
(pròrroga) 

11/01/2017 

 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Editorial Grup Enderrock Edicions SL. 
 
14. JG937/000109/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Editorial Proscenium 
SL una subvenció nominativa per a l'edició de la revista digital d'arts 
escèniques Proscenium , any 2017 (Exp. 2017/4935) 

 
L’Editorial Proscenium SL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per a l’edició de la 
revista digital d’arts escèniques Proscenium durant l’any 2017, i s’ha instruït 
l’expedient corresponent. (Exp. 2017/4935). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Editorial Proscenium SL, (503/3340/47905 a 
l’Editorial Proscenium SL-Edició revista Proscenium- 6.000,00 €), 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 
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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. 
 
Vistos aquests antecedents, i vist l'informe de la cap del centre gestor de 
Comunicació Cultural, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir a l’Editorial Proscenium SL, per a l’anualitat de 2017, la subvenció 
que es detalla a continuació:  
 
Expedient Beneficiari NIF 
2017/4935 EDITORIAL PROSCENIUM SL B55211262 

Objecte de la subvenció 
Edició de la revista digital d’arts escèniques Proscenium 

Subvenció 
Import concedit Import a justificar % regulador 

6.000,00 € 6.446,00 € 93,08 % 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SIS MIL EUROS (6.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 503/3340/47905 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte i període d’execució. La subvenció la concessió de la qual 
s’autoritza té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb l’edició de la revista digital d’arts escèniques 
Proscenium durant l’any 2017, i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa. Es consideren despeses subvencionables totes les compreses en el 
pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció. 
El període d’execució d’aquesta activitat és de l’1 de gener al 31 d’octubre 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 en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’ Editorial Proscenium SL  
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Editorial Proscenium SL es compromet a:  

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva 
sol·licitud.  



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 37

b) Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i informació que els 
sigui requerida respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la 
subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la 
Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans 
competents, d’acord amb la normativa aplicable. 

c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats publiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les 
actuacions de comprovació i control. 

e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació 
aplicable. 

f) Fer constar el logotip de la Diputació de Girona com a institució 
col·laboradora a la pàgina inicial de la publicació digital. 

SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 6.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 93,08 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Editorial Proscenium SL ha de justificar la subvenció 
concedida per l’import de 6.446,00 € 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 del compte justificatiu normalitzat que es pot trobar 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat, a l’apartat de documentació).  
 
Tot i que no es requereix la presentació de les factures justificatives, només es 
consideraran despeses imputables a l’activitat subvencionada aquelles demostrables 
mitjançant factura el destinatari de la qual sigui el beneficiari de la subvenció. Així 
doncs, no s’acceptaran com a justificants de despesa les nòmines de treballadors, 
tiquets, rebuts o altres formes de justificació similars. 
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de 
justificació. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d’acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 38

Tan bon punt l’ Editorial Proscenium SL presenti la documentació justificativa, es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert es 
podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o 
bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si 
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent.  
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció.  En relació a la possibilitat de modificació o anul·lació de 
les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona i la normativa concordant.  Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.  
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
condició 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’Editorial Proscenium 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. 
 
ONZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents: 
 

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

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats publiques 
i dels drets estatutaris. 

c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantía de les 
condicions necessàries per a una actuació independent i no 
condicionada per conflictes d’interessos. 

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

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



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 39

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. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Editorial Proscenium SL. 
 
15. JG937/000021/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del decret de la Presidència 
de data 28 d'abril de 2017, relatiu a l'aprovació de la modificació 
percentatge subvenció gestió comunitats i ús anòmal habitatge 2016 de 
l'Ajuntament de Salt (Exp. 2016/7569) 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de la Presidència de data 28 
d’abril de 2017, relatiu a l’aprovació de la modificació percentatge subvenció gestió 
comunitats i ús anòmal habitatge 2016. (Exp. 2016/7569). L’esmentat Decret es 
transcriu literalment tot seguit: 
 
“Per resolució del president de la Diputació, de data 22 de desembre de 2016, es va 
concedir a l’Ajuntament de Salt una subvenció directa de 29.000,00 € per finançar el 
“Projecte de gestió comunitària i ús anòmal de l’habitatge” amb un pressupost de 
211.786,40 €. (Exp. 2016/7569). 
L’Ajuntament de Salt presenta en data 11 d’abril de 2017, documentació acreditativa 
d’un error material en el moment de la sol·licitud de la subvenció, referent a què 
l’import del pressupost presentat incloïa una previsió del cost anual del projecte i no 
del cost del primer trimestre de l’exercici del projecte de gestió comunitària i ús 
anòmal de l’habitatge, tal i com hi hauria de constar. 
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Per tot l'anterior i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim 
local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local) proposo elevar a la presidència la següent 
RESOLUCIÓ 
PRIMER. Modificar l’import del pressupost de la resolució de concessió d’una 
subvenció directa a l’Ajuntament de Salt de data 22 de desembre de 2016, mantenint 
l’import de la subvenció concedida i la resta de condicions, en els següents termes: 

EXP Beneficiari Concepte Subvenció Pressupost % 

2016/7569 
Ajuntament 

Salt 

Projecte de gestió 
comunitària i ús 
anòmal de l’habitatge 

29.000,00 € 62.564,86 € 46,35 % 

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Salt. 
TERCER. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.” 
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat 
ACORDA ratificar del decret transcrit literalment més amunt, en tot el seu contingut i 
tal i com ha estat redactat. 
 
16. JG937/000018/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de 
Viladrau relatiu a les tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny, 
durant l'exercici 2017 (Exp. 2017/3708-CN/2549) 

 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny i en base al Pla Especial del Parc del Montseny, té entre els seus objectius 
prioritaris el proveïment d’una xarxa de dotacions i de serveis de suport als visitants 
de l’espai natural. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona promouen, 
des del 1985, un pla d’informació i vigilància, que s’executa anualment mitjançant 
convenis amb els ajuntaments del parc. 
 
El Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2017 contempla, pel que fa al 
sector de Girona, l’establiment de 3 punts d’informació als municipis d’Arbúcies, Riells 
i Viabrea i Viladrau. 
 
Donat que aquests serveis de suport als visitants són definits conjuntament entre els 
serveis tècnics del Parc i els tres ajuntaments esmentats i que es fa un plantejament 
que cobreix les majors prioritats del conjunt del territori d'aquest, en funció del 
pressupost disponible, no és oportú obrir una línia de subvencions en concurrència 
pública només per a tres municipis, per oferir suport per a aquesta actuació. Per tant, 
s’atorga la subvenció d’acord amb l’article 22.c de la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
El present conveni regularà la participació de l’Ajuntament de Viladrau en el Pla 
d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2017. 
 
Vist que hi ha crèdit suficient, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Aprovar el text del conveni amb l'Ajuntament de Viladrau relatiu a les 
tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny, durant l'exercici 2017, que 
presenta el següent tenor literal: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE VILADRAU 
RELATIU A LES TASQUES D’INFORMACIÓ EN EL PARC NATURAL DEL 
MONTSENY, DURANT L'EXERCICI DE 2017. Exp. 2017/3708. CN/2549. 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
La DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Pere Vila i 
Fulcarà, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data .... 
L’AJUNTAMENT DE VILADRAU, amb NIF P1723400F, representat per la seva 
alcaldessa  la Il·lma. Sra. Margarida Feliu Portabella, assistida per la Sra. M. Teresa 
Cunillera i Girona, secretària general de l’Ajuntament. 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, la gestió del Parc Natural 
del Montseny en el territori de la demarcació de Girona, d’acord amb el Pla Especial 
del Parc del Montseny. 
L’Ajuntament de Viladrau forma part del Consell Coordinador del Parc del Montseny, 
el qual és l’òrgan rector del Parc. 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny i en base al Pla Especial del Parc del Montseny, té entre els seus objectius 
prioritaris el proveïment d’una xarxa de dotacions i de serveis de suport als visitants 
de l’espai natural. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona promouen, 
des del 1985, un pla d’informació i vigilància, que s’executa anualment mitjançant 
convenis amb els ajuntaments del parc. 
El Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2017 contempla, pel que fa al 
sector de Girona, l’establiment de 3 punts d’informació als municipis d’Arbúcies, Riells 
i Viabrea i Viladrau. 
El present conveni regularà la col·laboració entre la diputació de Girona i l’Ajuntament 
de Viladrau per al Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2017. 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER. La Diputació de Girona donarà suport econòmic a l'Ajuntament de Viladrau 
per cooperar en les tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny, durant 
l'exercici de 2017, tot aportant fins a la quantitat de tot aportant fins a la quantitat de 
SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 
(6.946,25 €), que corresponen a un màxim del 100 % de les despeses que es generin 
en aplicació del present conveni. Aquesta subvenció és incompatible amb altres 
subvencions o ajuts. 
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva l'esmentada quantitat en favor de 
l'Ajuntament, prèvia justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al 
pressupost d'enguany. Es consideraran despeses subvencionables, les que hagin 
estat meritades dins del termini de justificació, encara que no hagin estat efectivament 
pagades. 
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat 
de les despeses. La Diputació es reserva la facultat de verificar la correcta aplicació 
dels fons de la subvenció. 
Per tal de facilitar les tasques objecte del present conveni i prèvia petició expressa de 
l'Ajuntament, la Diputació podrà abonar, en qualitat de bestreta, el 50% de la quantitat 
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indicada en la clàusula primera. 
TERCER. L'Ajuntament destinarà la quantitat esmentada en la clàusula primera, a la 
contractació laboral del personal de la seva elecció, que conegui bé el territori del seu 
terme municipal, amb les següents determinacions: 
Pla d'Informació 
Una o dues persones que realitzaran tasques d'informació del Parc Natural amb les 
característiques, dates, horari i zones de treball que figuren en l’Annex 1 d’aquest 
conveni i es detallen a continuació: 
Dates: De  l’11 de març al 17 de desembre (91 dies); caps de 

setmana i festius. 
Horari: De les 9:00 a les 14:00 hores (5 hores/dia). 
Punt d'informació: Caseta d’informació de Coll de Bordoriol.  
Per necessitats del servei aquest horari podrà modificar-se, mantenint un còmput total 
de cinc hores per dia de treball, i sempre sense alterar els dies fixats al calendari. 

Serà condició que cada un dels informadors contractats disposi de vehicle propi amb 
assegurança vigent per als desplaçaments al lloc de treball i recorreguts d’informació, 
si és el cas. 
Com a despeses de quilometratge per al total dels desplaçaments dels informadors 
es fixa la quantitat màxima de 796,25 euros, la qual serà abonada per la Diputació a 
l’Ajuntament prèvia justificació. 
Com a despeses de vestuari i EPIS es fixa la quantitat màxima de 300,00 euros, que 
serà abonada per la Diputació a l’Ajuntament prèvia justificació. 
Com a despeses de manteniment per a calefacció i extintors del punt d’informació es 
fixa la quantitat màxima de 100,00 euros, que serà abonada per la Diputació a 
l’Ajuntament prèvia justificació. 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada en coordinació amb els 
tècnics del Parc Natural. 
QUART. S’assigna a cada persona contractada, en concepte de formació, un import 
màxim equivalent de fins a 5 hores de treball. Aquesta assignació només s’aplicarà en 
la formació promoguda per les administracions gestores del Parc i que els 
informadors realitzin fora del seu horari de treball. Com a justificatiu caldrà presentar 
comprovant d’assistència a les sessions de formació. 
CINQUÈ. El termini de justificació de les despeses que es generin en aplicació del 
present conveni serà el 31 de desembre de 2017. Es fa constar que en la quantitat 
expressada en la clàusula primera, hi estan compreses totes les despeses, incloses 
les de desplaçaments, vestuari, formació, la remuneració salarial, les quotes de la 
Seguretat Social i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de 
l'Ajuntament; per tant, la quantitat esmentada en la clàusula primera s'entén com a 
màxima a aportar per la Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans 
s'ha justificat la despesa. No justificar la inversió dintre del termini i amb les 
condicions assenyalades, motivarà la modificació o revocació de la subvenció 
pendent, d’acord amb el que preveu l’ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
SISÈ. Serà condició obligatòria que l’Ajuntament haurà de fer constar de forma 
explícita el finançament de la Diputació de Girona en tota la difusió o publicitat que 
realitzi del pla en el Parc Natural del Montseny. 
SETÈ. Els uniformes dels informadors portaran els escuts i la informació que consta 
en l’Annex 2 d’aquest conveni. 
VUITÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, 
quedarà extingit pel seu compliment el dia 31 de desembre d'enguany. 
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NOVÈ. Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la 
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de 
les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquest conveni. 
DESÈ. Els tècnics del Parc treballaran coordinadament amb els informadors i faran el 
seguiment del pla d’informació i de les incidències que puguin sorgir. En cas de 
discrepàncies en la interpretació del conveni, es convocarà una comissió paritària 
formada per dos representants de cada part, per tal de resoldre-les. 
ONZÈ. Aquest conveni es subscriu a l’empara del règim jurídic establert als articles 
47- 53 de la Llei 40/2015 d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
DOTZÈ. No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants; la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest dels seus pactes. 
TRETZÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment 
de la despesa, 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, General de subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional 
14a del mateix cos legal. 
CATORZÈ.  Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels 
pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 
38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona. 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per 
duplicat, Viladrau, Per l’Ajuntament de Viladrau, L'alcaldessa, Margarida Feliu i 
Portabella, La secretària general, M. Teresa Cunillera i Girona, Girona, Per la 
Diputació de Girona, El president, Pere Vila i Fulcarà, El secretari general, Jordi 
Batllori i Nouvilas.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 6.946,25 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1700/46201 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels 
documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
QUART. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Viladrau. 
 
17. JG937/000019/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament 
d'Arbúcies relatiu a les tasques d'informació en el Parc Natural del 
Montseny, durant l'exercici de 2017 (Exp. 2017/3695- CN/2550) 

 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny i en base al Pla Especial del Parc del Montseny, té entre els seus objectius 
prioritaris el proveïment d’una xarxa de dotacions i de serveis de suport als visitants 
de l’espai natural. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona promouen, 
des del 1985, un pla d’informació i vigilància, que s’executa anualment mitjançant 
convenis amb els ajuntaments del parc. 
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El Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2017 contempla, pel que fa al 
sector de Girona, l’establiment de 3 punts d’informació als municipis d’Arbúcies, Riells 
i Viabrea i Viladrau. 
 
Donat que aquests serveis de suport als visitants són definits conjuntament entre els 
serveis tècnics del Parc i els tres ajuntaments esmentats i que es fa un plantejament 
que cobreix les majors prioritats del conjunt del territori d'aquest, en funció del 
pressupost disponible, no és oportú obrir una línia de subvencions en concurrència 
pública només per a tres municipis, per oferir suport per a aquesta actuació. Per tant, 
s’atorga la subvenció d’acord amb l’article 22.c de la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
El present conveni regularà la participació de l’Ajuntament d’Arbúcies en el Pla 
d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2017. 
 
Vist que hi ha crèdit suficient, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Territorial proposa, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni amb l'Ajuntament d’Arbúcies relatiu a les 
tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny, durant l'exercici 2017, que 
presenta el següent tenor literal: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT D'ARBÚCIES 
RELATIU A LES TASQUES D'INFORMACIÓ EN EL PARC NATURAL DEL 
MONTSENY, DURANT L'EXERCICI DE 2017. Exp.2017/3695. CN/2550 
CN/2550 
III. ENTITATS QUE INTERVENEN 
La DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Pere Vila i Fulcarà, 
assistit pel Secretari General, Jordi Batllori i Nouvilas en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern de data... 
L'AJUNTAMENT D’ARBÚCIES, amb NIF P1700900B, representat peI seu alcalde, 
l’Il·lm. Sr. Pere Garriga Solà, assistit per la Sra. Joana M. Llor i Serra, secretària 
general de l’Ajuntament. 
IV. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, la gestió del Parc Natural 
del Montseny en el territori de la demarcació de Girona, d’acord amb el Pla Especial 
del Parc del Montseny. 
L’Ajuntament d’Arbúcies forma part del Consell Coordinador del Parc del Montseny, 
el qual és l’òrgan rector del Parc. 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny i en base al Pla Especial del Parc del Montseny, té entre els seus objectius 
prioritaris el proveïment d’una xarxa de dotacions i de serveis de suport als visitants 
de l’espai natural. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona 
promouen, des del 1985, un pla d’informació i vigilància, que s’executa anualment 
mitjançant convenis amb els ajuntaments del parc. 
El Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2017 contempla, pel que fa al 
sector de Girona, l’establiment de 3 punts d’informació als municipis d’Arbúcies, Riells 
i Viabrea i Viladrau. 
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El present conveni regularà la col·laboració entre la diputació de Girona i l’Ajuntament 
d’Arbúcies per al Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2017. 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER. La Diputació de Girona donarà suport econòmic a l'Ajuntament d’Arbúcies 
per cooperar en les tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny, durant 
l'exercici de 2017, tot aportant fins a la quantitat SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-
SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (6.946,25 €), que corresponen a un màxim 
del 100 % de les despeses que es generin en aplicació del present conveni. Aquesta 
subvenció és incompatible amb altres subvencions o ajuts. 
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva l'esmentada quantitat en favor de 
l'Ajuntament, prèvia justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al 
pressupost d'enguany. Es consideraran despeses subvencionables, les que hagin 
estat meritades dins del termini de justificació, encara que no hagin estat efectivament 
pagades. 
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat 
de les despeses. La Diputació es reserva la facultat de verificar la correcta aplicació 
dels fons de la subvenció. 
Per tal de facilitar les tasques objecte del present conveni i prèvia petició expressa de 
l'Ajuntament, la Diputació podrà abonar, en qualitat de bestreta, el 50% de la quantitat 
indicada en la clàusula primera. 
TERCER. L'Ajuntament destinarà la quantitat esmentada en la clàusula primera a la 
contractació laboral del personal de la seva elecció, que conegui bé el territori del seu 
terme municipal, amb les següents determinacions: 
Pla d'Informació 
Una o dues persones que realitzaran tasques d'informació del Parc Natural amb les 
característiques, dates, horari i zones de treball que figuren en l’Annex 1 d’aquest 
conveni i es detallen a continuació: 
Dates: De l’11 de març al 17 de desembre (91 dies); caps de 

setmana i festius. 
Horari: De les 9:00 a les 14:00 hores (5 hores/dia). 
Punt d'informació: Caseta d'informació de Coll de Castellar. 
Per necessitats del servei aquest horari podrà modificar-se, mantenint un còmput total 
de cinc hores per dia de treball, i sempre sense alterar els dies fixats al calendari. 

Serà condició que cada un dels informadors contractats disposi de vehicle propi amb 
assegurança vigent per als desplaçaments al lloc de treball i recorreguts d’informació, 
si és el cas.  

Com a despeses de quilometratge per al total dels desplaçaments dels informadors 
es fixa la quantitat màxima de 796,25 euros, que serà abonada per la Diputació a 
l’Ajuntament prèvia justificació.  
Com a despeses de vestuari i EPIS es fixa la quantitat màxima de 300,00 euros, que 
serà abonada per la Diputació a l’Ajuntament prèvia justificació. 
Com a despeses de manteniment per a calefacció i extintors del punt d’informació es 
fixa la quantitat màxima de 100,00 euros, que serà abonada per la Diputació a 
l’Ajuntament prèvia justificació. 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada en coordinació amb els 
tècnics del Parc Natural. 
QUART. S’assigna a cada persona contractada, en concepte de formació, un import 
màxim equivalent de fins a 5 hores de treball. Aquesta assignació només s’aplicarà en 
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la formació promoguda per les administracions gestores del Parc i que els 
informadors realitzin fora del seu horari de treball. Com a justificatiu caldrà presentar 
comprovant d’assistència a les sessions de formació. 
CINQUÈ. El termini de justificació de les despeses que es generin en aplicació del present 
conveni serà el 31 de desembre de 2017. Es fa constar que en la quantitat expressada en la 
clàusula primera, hi estan compreses totes les despeses, incloses les de desplaçaments, 
vestuari, formació, la remuneració salarial, les quotes de la Seguretat Social i qualsevol altra 
quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de l'Ajuntament; per tant, la quantitat 
esmentada en la clàusula primera s'entén com a màxima a aportar per la Diputació i només 
es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa. No justificar la inversió 
dintre del termini i amb les condicions assenyalades, motivarà la modificació o revocació de 
la subvenció pendent, d’acord amb el que preveu l’ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
SISÈ. Serà condició obligatòria que l’Ajuntament haurà de fer constar de forma 
explícita el finançament de la Diputació de Girona en tota la difusió o publicitat que 
realitzi del pla en el Parc Natural del Montseny. 
SETÈ. Els uniformes dels informadors portaran els escuts i la informació que consta 
en l’Annex 2 d’aquest conveni. 
VUITÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, 
quedarà extingit pel seu compliment el dia 31 de desembre d'enguany. 
NOVÈ. Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la 
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de 
les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquest conveni. 
DESÈ. Els tècnics del Parc treballaran coordinadament amb els informadors i faran el 
seguiment del pla d’informació i de les incidències que puguin sorgir. En cas de 
discrepàncies en la interpretació del conveni, es convocarà una comissió paritària 
formada per dos representants de cada part, per tal de resoldre-les. 
ONZÈ. Aquest conveni es subscriu a l’empara del règim jurídic establert als articles 
47- 53 de la Llei 40/2015 d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
DOTZÈ.. No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest dels seus pactes. 
TRETZÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment 
de la despesa, 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, General de subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional 
14a del mateix cos legal. 
CATORZÈ. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels 
pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 
38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona. 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per 
duplicat, Arbúcies, Per l’Ajuntament d’Arbúcies L'alcalde, Pere Garriga Solà La 
secretària general, Joana M. Llor i Serra Girona, Per la Diputació de Girona El 
president, Pere Vila i Fulcarà, El secretari general, Jordi Batllori Nouvilas” 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 6.946,25 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1700/46201 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels 
documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Traslladar el present acord a l’Ajuntament d’Arbúcies. 
 
18. JG937/000020/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de 
Riells i Viabrea relatiu a les tasques d'informació en el Parc Natural del 
Montseny, durant l'exercici 2017 (Exp.2017/3707- CN/2552) 

 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny i en base al Pla Especial del Parc del Montseny, té entre els seus objectius 
prioritaris el proveïment d’una xarxa de dotacions i de serveis de suport als visitants 
de l’espai natural. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona promouen, 
des del 1985, un pla d’informació i vigilància, que s’executa anualment mitjançant 
convenis amb els ajuntaments del parc. 
 
El Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2017 contempla, pel que fa al 
sector de Girona, l’establiment de 3 punts d’informació als municipis d’Arbúcies, Riells 
i Viabrea i Viladrau. 
 
El present conveni regularà la participació de l’Ajuntament de Riells i Viabrea en el Pla 
d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2017. 
 
Donat que aquests serveis de suport als visitants són definits conjuntament entre els 
serveis tècnics del Parc i els tres ajuntaments esmentats i que es fa un plantejament 
que cobreix les majors prioritats del conjunt del territori d'aquest, en funció del 
pressupost disponible, no és oportú obrir una línia de subvencions en concurrència 
pública només per a tres municipis, per oferir suport per a aquesta actuació. Per tant, 
s’atorga la subvenció d’acord amb l’article 22.c de la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist que hi ha crèdit suficient, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni amb l'Ajuntament de Riells i Viabrea relatiu a les 
tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny, durant l'exercici 2017, que 
presenta el següent tenor literal: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE RIELLS I 
VIABREA RELATIU A LES TASQUES D'INFORMACIÓ EN EL PARC NATURAL DEL 
MONTSENY, DURANT L'EXERCICI DE 2017. Exp.2017/3707. CN/2552 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
La DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Pere Vila i  
Fulcarà, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data... 
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L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu 
alcalde, l’Il·lm. Josep Maria Bagot i Belfort, assistit per la Sra. Montserrat Bertran 
Roca, secretària de l’Ajuntament. 
ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, la gestió del Parc Natural 
del Montseny en el territori de la demarcació de Girona, d’acord amb el Pla Especial 
del Parc del Montseny. 
L’Ajuntament de Riells i Viabrea forma part del Consell Coordinador del Parc del 
Montseny, el qual és l’òrgan rector del Parc. 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny, i en base al Pla Especial del Parc del Montseny, té entre els seus objectius 
prioritaris el proveïment d’una xarxa de dotacions i de serveis de suport als visitants 
de l’espai natural. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona promouen, 
des del 1985, un pla d’informació i vigilància, que s’executa anualment mitjançant 
convenis amb els ajuntaments del parc. 
El Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2017 contempla, pel que fa al 
sector de Girona, l’establiment de 3 punts d’informació als municipis d’Arbúcies, Riells 
i Viabrea i Viladrau. 
El present conveni regularà la col·laboració entre la diputació de Girona i l’Ajuntament 
de Riells i Viabrea per al Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2017. 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER. La Diputació de Girona donarà suport econòmic a l'Ajuntament de Riells i 
Viabrea per cooperar en les tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny, 
durant l'exercici de 2017, tot aportant fins a la quantitat de SIS MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (6.946,25 €), que corresponen 
a un màxim del 100 % de les despeses que es generin en aplicació del present 
conveni. Aquesta subvenció és incompatible amb altres subvencions o ajuts. 
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva l'esmentada quantitat en favor de 
l'Ajuntament, prèvia justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al 
pressupost d'enguany. Es consideraran despeses subvencionables, les que hagin 
estat meritades dins del termini de justificació, encara que no hagin estat efectivament 
pagades. 
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat 
de les despeses. La Diputació es reserva la facultat de verificar la correcta aplicació 
dels fons de la subvenció. 
Per tal de facilitar les tasques objecte del present conveni i prèvia petició expressa de 
l'Ajuntament, la Diputació podrà abonar, en qualitat de bestreta, el 50% de la quantitat 
indicada en la clàusula primera. 
TERCER. L'Ajuntament destinarà la quantitat esmentada en la clàusula primera, a la 
contractació laboral del personal de la seva elecció, que conegui bé el territori del seu 
terme municipal, amb les següents determinacions: 
Pla d'Informació 
Una o dues persones que realitzaran tasques d'informació del Parc Natural amb les 
característiques, dates, horari i zones de treball que figuren en l’Annex 1 d’aquest 
conveni i es detallen a continuació: 
Dates: De l’11 de març al 17 de desembre (91 dies); caps de 

setmana i festius.  
Horari:  De les 9:00 a les 14:00 hores (5 hores/dia). 
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Punt d'informació: Caseta d’informació pròxima a l’Ermita de Sant Martí de 
Riells. 

Per necessitats del servei aquest horari podrà modificar-se, mantenint un còmput total 
de cinc hores per dia de treball, i sempre sense alterar els dies fixats al calendari. 

Serà condició que cada un dels informadors contractats disposi de vehicle propi amb 
assegurança vigent per als desplaçaments al lloc de treball i recorreguts d’informació, 
si és el cas.  
Com a despeses de quilometratge per al total dels desplaçaments dels informadors 
es fixa la quantitat màxima de 796,25 euros, la qual serà abonada per la Diputació a 
l’Ajuntament prèvia justificació. 
Com a despeses de vestuari i EPIS es fixa la quantitat màxima de 300,00 euros, que 
serà abonada per la Diputació a l’Ajuntament prèvia justificació.  
Com a despeses de manteniment per a calefacció i extintors del punt d’informació es 
fixa la quantitat màxima de 100,00 euros, que serà abonada per la Diputació a 
l’Ajuntament prèvia justificació. 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada en coordinació amb els 
tècnics del Parc Natural. 
QUART. S’assigna a cada persona contractada, en concepte de formació, un import 
màxim equivalent de fins a 5 hores de treball. Aquesta assignació només s’aplicarà en 
la formació promoguda per les administracions gestores del Parc i que els 
informadors realitzin fora del seu horari de treball. Com a justificatiu caldrà presentar 
comprovant d’assistència a les sessions de formació. 
CINQUÈ. El termini de justificació de les despeses que es generin en aplicació del 
present conveni serà el 31 de desembre de 2017. Es fa constar que en la quantitat 
expressada en la clàusula primera, hi estan compreses totes les despeses, incloses 
les de desplaçaments, vestuari, formació, la remuneració salarial, les quotes de la 
Seguretat Social i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de 
l'Ajuntament; per tant, la quantitat esmentada en la clàusula primera s'entén com a 
màxima a aportar per la Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans 
s'ha justificat la despesa. No justificar la inversió dintre del termini i amb les 
condicions assenyalades, motivarà la modificació o revocació de la subvenció 
pendent, d’acord amb el que preveu l’ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
SISÈ. Serà condició obligatòria que l’Ajuntament haurà de fer constar de forma 
explícita el finançament de la Diputació de Girona en tota la difusió o publicitat que 
realitzi del pla d'informació en el Parc Natural del Montseny. 
SETÈ. Els uniformes dels informadors portaran els escuts i la informació que consta 
en l’Annex 2 d’aquest conveni. 
VUITÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, 
quedarà extingit pel seu compliment el dia 31 de desembre d'enguany. 
NOVÈ. Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la 
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de 
les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquest conveni. 
DESÈ. Els tècnics del Parc treballaran coordinadament amb els informadors i faran el 
seguiment del pla d’informació i de les incidències que puguin sorgir. En cas de 
discrepàncies en la interpretació del conveni, es convocarà una comissió paritària 
formada per dos representants de cada part, per tal de resoldre-les. 
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ONZÈ. Aquest conveni es subscriu a l’empara del règim jurídic establert als articles 
47- 53 de la Llei 40/2015 d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
DOTZÈ. No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest dels seus pactes. 
TRETZÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment 
de la despesa, 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, General de subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional 
14a del mateix cos legal. 
CATORZÈ. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels 
pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 
38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona. 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per 
duplicat, 
Riells i Viabrea, Per l’Ajuntament de Riells i Viabrea, L'alcalde, Josep Maria Bagot i 
Belfort, La secretària general, Montserrat  Bertran i Roca, Girona, Per la Diputació de 
Girona, El president, Pere Vila i Fulcarà, El secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 6.946,25 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1700/46201 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels 
documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
 
19. JG937/000016/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Banyoles pel campionat d'Europa de Triatló (Exp. 
2017/4452) 

 
L’Ajuntament de Banyoles ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
de campionat d’Europa de triatló i s’ha instruït l'expedient 2017/4452. 
 
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 d’Esports atorgarà una 
subvenció nominativa a l’Ajuntament de Banyoles. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Banyoles, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, 
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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 del cap del centre gestor d’Esports, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció següent: 
 
Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2017/4452 Ajuntament de Banyoles P1701600G 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Campionat d’Europa de triatló Corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a 
justificar 

% de finançament 

104.000,00 25.000,00 104.000,00 24,04% 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 25.000,00 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 520/3410/46204 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2017. 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució 
La subvenció la concessió de la qual 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 setembre 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, 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.  
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SISÈ. Termini i règim de justificació 
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2017, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 104.000,00 euros 
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) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article novè d’aquest 
acord/resolució. 
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 previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta, superin la despesa efectiva. 
 
Tan bon punt el beneficiari, 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 a l’article 22 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
SETÈ. Afectació dels béns.  
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la 
subvenció per un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre 
públic i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa modificar el 
fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb caràcter previ ha de retornar 
les quantitats percebudes en concepte de subvenció més l'interès legal que 
correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el registre públic 
corresponent. 
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En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
VUITÈ. Pagament  
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu. 
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del Cap del Centre 
Gestor. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
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 l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de Subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
  
Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent 
ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un 
termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest incompliment 
pot comportar la revocació de la subvenció. 
Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no 
és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir 
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament 
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, 
s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència 
de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
 
DESÈ. 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;  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. 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 hauran d’anar a càrrec 
de l’entitat respectiva. 
 
DOTZÈ. 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 podrà 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.  
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà 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: 
Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El centre gestor d’Esports 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. 
 
CATORZÈ. 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 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. 
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
El beneficiari no podrà 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 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. 
 
SETZÈ. 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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DISSETÈ. 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. 
 
DIVUITÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Banyoles. 
 
20. JG937/000018/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Requerir al club poliesportiu 
Puigcerdà el reintegrament de la subvenció més els interessos de demora. 
(Exp. 2016/5794) 

 
En data 22 de setembre de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de Girona va 
aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Club Poliesportiu 
Puigcerdà per al foment de la pràctica esportiva. 
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El 30 de setembre de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i el Club Poliesportiu Puigcerdà. En aquest conveni la Diputació donava un 
ajut econòmic al Club Poliesportiu Puigcerdà de 10.000,00€ i aquest havia de 
presentar un compte justificatiu amb despesa per un valor de 20.000,00€ compresa 
entre l’1 de desembre de 2013 i el 28 de novembre de 2014. 
 
El Club Poliesportiu Puigcerdà va presentar el compte justificatiu dins el termini de 
justificació establert. 
 
El 18 de juliol de 2016, el centre gestor ha rebut l’informe de Control Financer de 
Subvencions de l’exercici 2014 on es comunica que s’ha detectat que l’entitat justifica 
com a despeses subvencionables l’import de l’IVA suportat, el qual té caràcter 
deduïble i conclou que el centre gestor inicii el procediment de reintegrament de la 
subvenció per import de 161,91€. 
 
En data 7 de novembre de 2016 l’entitat rep la notificació de l’acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona celebrada el 18 d’octubre de 2016 on s’aprova 
iniciar el procediment de reintegració de la subvenció concedida al Club Poliesportiu 
Puigcerdà amb número d’expedient CN/2686 de l’any 2014. 
 
Havent finalitzat el termini de 15 dies de tràmit d’audiència, l’entitat no ha presentat 
al·legacions a l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona d’inici de 
procediment de reintegració de la subvenció. 
 
Per tot això, informo que es requereixi al Club Poliesportiu Puigcerdà l’abonament 
dels 161,91€ de la subvenció concedida per la Junta de Govern del dia 22 de 
setembre de 2014, més els interessos de demora, calculats des de la data de 
pagament de la subvenció (26/03/2015) fins a la data d’aprovació del reintegrament 
(18/10/2016), els quals es detallen a continuació: 
 

Entitat Subvenció Import a 
reintegrar 

Interessos de 
demora 

Total pendent 
a reintegrar 

Club 
Poliesportiu 
Puigcerdà 

10.000,00€ 161,91€ 13,52 175,43 

 
Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial Decret 887/2016, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions, i l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions, i el que digui 
d’aplicació segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 
Vist l’informe del Centre Gestor, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
d’Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Requerir al Club Poliesportiu Puigcerdà l’abonament dels 161,91€ de la 
subvenció concedida per la Junta de Govern del dia 22 de setembre de 2014, més els 
interessos de demora, calculats des de la data de pagament de la subvenció 
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(26/03/2015) fins a la data d’aprovació del reintegrament (18/10/2016), els quals es 
detallen a continuació: 
 

Entitat Subvenció Import a 
reintegrar 

Interessos de 
demora 

Total pendent 
a reintegrar 

Club 
Poliesportiu 
Puigcerdà 

10.000,00€ 161,91€ 13,52 175,43 

 
SEGON. Notificar el present acord a l’entitat club poliesportiu Puigcerdà. 
 
 
21. JG937/000019/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Requerir a l'entitat ACELL el 
reintegrament de la subvenció més els interessos de demora. (Exp. 
2017/5795) 

 
En data 22 de juliol de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar 
el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’ACELL per al foment de 
l’esport i el lleure de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
 
El mes d’agost de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l’ACELL. En aquest conveni la Diputació donava un ajut econòmic a l’ACELL 
de 15.000,00€ i aquest havia de presentar un compte justificatiu amb despesa per un 
valor de 30.000,00€ compresa entre l’1 de desembre de 2013 i el 28 de novembre de 
2014. 
 
L’ACELL va presentar el compte justificatiu dins el termini de justificació establert. 
 
El 18 de juliol de 2016, el centre gestor ha rebut l’informe de Control Financer de 
Subvencions de l’exercici 2014 on es comunica que s’han detectat una sèrie de 
factures presentades com a justificants i que estaven fora del termini establert al 
conveni com a despesa del període subvencionable i conclou que el centre gestor 
inicii el procediment de reintegrament de la subvenció per import de 515,17€. 
 
En data 7 de novembre de 2016 l’entitat rep la notificació de l’acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona celebrada el 18 d’octubre de 2016 on s’aprova 
iniciar el procediment de reintegració de la subvenció concedida a la Federació 
Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics (ACELL) amb número d’expedient 
CN/43 de l’any 2014. 
 
En data 28 de novembre de 2016, l’entitat Federació Catalana d’Esports per a 
Disminuïts Psíquics (ACELL) presenta al registre d’entrada da la Diputació de Girona 
les al·legacions al requeriment de reintegrament de la subvenció on s’argumenta que 
degut a un error administratiu es van presentar uns justificants que no corresponien al 
període establert en la resolució i presenten justificants que complementen l’import ja 
presentat a la justificació. 
 
El compte justificatiu suposa la presentació d’un estat comptable que ha de tenir el 
seu corresponent suport en la comptabilitat financera del beneficiari, i per tant no ha 
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de presentar cap dubte sobre la seva consistència, ni és possible, llevat errada 
material o de fet, la seva modificació un cop presentat. 
 
Per tot això, informo que es requereixi a la Federació Catalana d’Esports per a 
Disminuïts Psíquics (ACELL) l’abonament dels 515,17€ de la subvenció concedida 
per la Junta de Govern del dia 22 de juliol de 2014, més els interessos de demora, 
calculats des de la data de pagament de la subvenció (30/12/2014) fins a la data 
d’aprovació del reintegrament (18/10/2016), els quals es detallen a continuació: 
 

Entitat Subvenció Import a 
reintegrar 

Interessos de 
demora 

Total pendent 
a reintegrar 

ACELL 15.000,00€ 515,17€ 49,13 564,30 
 
Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial Decret 887/2016, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions, i l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions, i el que digui 
d’aplicació segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 
Vist l’informe del Centre Gestor, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
d’Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Requerir a la Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics 
(ACELL) l’abonament dels 515,17€ de la subvenció concedida per la Junta de Govern 
del dia 22 de juliol de 2014, més els interessos de demora, calculats des de la data de 
pagament de la subvenció (30/12/2014) fins a la data d’aprovació del reintegrament 
(18/10/2016), els quals es detallen a continuació: 
 

Entitat Subvenció Import a 
reintegrar 

Interessos de 
demora 

Total pendent 
a reintegrar 

ACELL 15.000,00€ 515,17€ 49,13 564,30 
 
SEGON. Notificar el present acord a l’entitat ACELL. 
 
 
22. JG937/000020/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Aprovació conveni amb el Patronat 
de Turisme i l'entiat Bikeshow pel Sea Otter (Exp. 2017/963) 

 
En data 18 d’abril de 2017, la junta de Govern de la Diputació de Girona, va aprovar 
per unanimitat el text del conveni de col·laboració 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 
 
En data 18 d’abril de 2017 l’Ajuntament de Girona comunica a les restants entitats 
implicades que no es pot adherir al conveni donat que, al ser la ciutat de Girona la 
seu de l’esdeveniment, haurà de recollir al conveni unes especificitats més tècniques i 
addicionals com són la cessió d’espais, l’autorització i legalització de l’activitat de 
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tipus Fira en el domini i equipaments públics, la prestació del servei de 
policia/seguretat,... condicionants que els obliguen a recollir-ho en un Conveni separat 
entre organitzadors de l’esdeveniment i l’Ajuntament. 
 
Les modificacions presentades no modifiquen el sentit ni l’objecte de la signatura del 
conveni aprovat inicialment, ni els compromisos de la Diputació de Girona. 
 
Vist l’informe del cap del centre gestor, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d’Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. DEIXAR SENSE EFECTE el text del 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, aprovat per Junta de 
Govern del dia 18 d’abril de 2017. 
 
SEGON. APROVAR el conveni entre la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme 
Costa Brava 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, de conformitat amb el text que a continuació es transcriu: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL PATRONAT DE TURISME 
COSTA BRAVA 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 
16 de maig 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. 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 Jimenez 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 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 
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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 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 i el Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona SA, volen subvencionar els conceptes que donen origen a 
aquest conveni i es concreten amb un pressupost de 300.000,00 euros, fixant una 
aportació de 105.000,00 euros d’acord amb el quadre de distribució següent: 

ANY 
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PATRONAT 

Base 
subvencionable

Import concedit %  Import concedit %  

2017 300.000,00 35.000,00 11,67 70.000,00 23,33 
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€ 

Tercer. Forma i termini de justificació. Per tal de percebre la subvenció que atorga la 
Diputació de Girona i el Patronat, el beneficiari haurà de presentar a la Diputació de 
Girona, abans del 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 
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turístiques. 2.- Recull fotogràfic dels espais i/o material durant la promoció i 
l’esdeveniment on apareixen les marques turístiques i/o logos institucionals, per tal 
d’acreditar el compliment de les mesures de difusió establertes. 3.- Recull de captures 
de pantalles de mitjans on line (web, xarxes socials, revistes on line, aplicacions, etc.) on 
apareguin els logos turístics i/o institucionals 4.- Un recull fotogràfic de l’esdeveniment. 
5.- Còpia de tot el material editat on apareguin els logos turístics i/o institucionals (DVD, 
vídeo, fulletons, revistes, marxandatge, etc.). Informació relativa a les retribucions dels 
seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la Diputació les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. S'haurà de justificar  l'import 
total de la despesa subvencionable a la Diputació de Girona. La documentació 
justificativa serà única i serà entregada a la Diputació de Girona, qui realitzarà una 
primera comprovació i validació a través del seu servei 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, 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 i al Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona, S.A.,  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. 
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Aquest bànner serà lliurat pel Patronat. Col·locar en el Facebook del festival, un link del 
Facebook del Patronat. Cinquè. Canvi de destinació de la subvenció. És inadmissible 
cap canvi de destinació de la subvenció. Sisè. Bestreta dels pagaments. Les parts 
acorden que es podran fer pagaments en concepte de bestreta, de fins el 50% dels 
imports subvencionables, abans de la realització de l’esdeveniment, per tal de fer front a 
possibles despeses que es puguin originar. Les bestretes es podran sol·licitar una 
vegada el conveni estigui formalitzat per totes les parts, i seran liquidades per les parts 
signats del conveni en la mateix % de participació que en l’import global de la subvenció. 
El 50% restant, es farà efectiu un cop l’esdeveniment s’hagi celebrat i es tinguin tots els 
justificants de les despeses validats pels diferents òrgans de control de les entitats 
signants del conveni. Setè. Revocació. No justificar les despeses dintre del termini 
establert i en les condicions assenyalades motivarà la revocació d’ofici de la subvenció 
concedida pendent de justificar, ja sigui de la mateixa anualitat com de les següents, 
sense perjudici de poder iniciar el procediment de reintegrament de 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 
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persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la data que s’assenyalen. Per 
Bikeshow Sport Events, S.L. Per Bikeshow Sport Events, S.L. Pel Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona, SA. Oriol Sallent Bonaventura. Pere Vila i Fulcarà. Per la 
Diputació de Girona. Jordi Batllori i Nouvilas. Secretari general. Diputació de Girona. 
Miquel Noguer i Planas”. 
 
TERCER. 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. 
 
QUART. 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. 
 
 
23. JG937/000010/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovació atorgament subvencions 
per associacions, federacions i entitats sense ànim de lucre a projectes i 
actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat, any 2017 
(Exp 7988/2016)  

 
Vistes les bases reguladores de les subvencions per a projectes i actuacions de 
promoció i dinamització del comerç de proximitat, aprovades pel Ple de la Diputació 
de Girona en sessió de 15 de novembre de 2016, publicades al BOP núm. 231, de 2 
de desembre de 2016. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de data 10 de gener de 2017 i 
publicada al BOP núm. 18, de 26 de gener de 2017. 
 
Vist l’informe de la Comissió Qualificadora de data 18 d’abril de 2017 en el qual es 
concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Vistos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació les següents 
subvencions, d’acord amb el detall que segueix: 
 

EXP. NIF ENTITAT CONCEPTE DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 
ACTIVITAT 

SUBVENCIÓ 
SOL·LICITADA 

TOTAL 
PUNTS 

CONCEDIT % 

1657 G17734377 FEDERACIO DE 
COMERÇ DE LA 
SELVA 

Comunicació, 
màrqueting i 
comercialització: 
Ruta+dolça i Ruta de 
la Botifarra 

Difusió ruta més dolça i ruta de 
la botifarra. 

4300 2500 100 2500 58,14 

1421 V17541251 GIRONA CENTRE 
EIX COMERCIAL 

Compra & Tapa Comunicar el valor social i 
econòmic del comerç local per 
a la ciutat. Girona Compra i 
Tapa. Amb associació 
hostaleria. 

4500 2500 100 2500 55,56 

1565 G17819236 ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS 
DE CELRA 

Tastets de Celrà al 
Plat 2017 

Escenari amb artistes locals i 
ampliar les degustacions a 
productes de menjar del 
territori Ter-Gavarres 

4200 2500 100 2500 59,52 

1803 G55142434 ASSOCIACIÓ 
BANYOLES 
COMERÇ I 
TURISME 

Productes singulars  
del Pla de l'Estany 
(requerit) 

Recopilar informació i editar 
material. Horts escolars, 
jornades gastronòmiques, 
programa de cuina; campanyes 
promoció i difusió 

4200 2500 100 2500 59,52 

1825 G17799800 FEDERACIÓ DEL 
COMERÇ DE LA 
BISBAL 
D'EMPORDÀ 

Promoció i 
dinamització comerç 
de la Bisbal 
d'Empordà 

Cagatió i campanya de 
primavera. crear un ambient 
ceramista a la localitat, 
mitjançat la decoració de l'eix 

4346,16 2500 80 2500 57,52 
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comercial de l’Aigüeta. 
Decoració de motius florals 
realitzats en ceràmica. 

1827 G17114034 UNIÓ DE 
BOTIGUERS DE 
CASSÀ 

Noves tecnologies 
vinculades a un 
projecte singular 

Alfombretes de suro x repartir a 
les llars. 4000 unitats. 

4300 2500 80 2500 58,14 

1836 G17599424 ASSOCIACIÓ 
COMERÇ I 
TURISME BEGUR 

Foment de Begur en 
flor, Begur Sotaigua i 
Festival Internacional 
Cinema 

Cant Coral, exposició el corall i 
concurs aparadors cinema i 
recerca del tresor. 

5200 2500 60 2500 48,08 

1696 G17529702 UCA AMER Àlbum fotos productes 
locals 

Àlbum de cromos i llibre (per 
no buscar els cromos). 
Promoció producte de 
proximitat i elements 
arquitectònics d'interès. 

5450 2500 50 2500 45,87 

1420 G17350414 FEDERACIÓ DE 
COMERCIANTS 
DE SALT 

Salt està de moda Salt està de moda. Zona 
desfilades i tallers, Zona 
Market i Zona Chill Out de 
degustació de productes típics. 

4300 2500 50 2500 58,14 

1586 G17046632 UNIO DE 
BOTIGUERS DE 
RIPOLL 

El botiguer en el 
temps 

Col·lecció de cromos. Històries 
present i passat dels comerços 
locals 

4892 2500 50 2500 51,10 

1064 G17812918 ASSOCIACIÓ 
FOMENT 
EMPRESARIAL 
COMERÇ I 
TURISME 
PALAMÓS 

Card Costa Brava Targeta fidelització amb 
Calonge, Sant Antoni, Castell 
d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró i 
Palamós; Tv, tòtem, impremta i 
promoció a les xarxes 

5000 2500 30 2023,08 40,46 

1455 G17052473 ASSOCIACIÓ 
EMPRESARIS 
CASTELL PLATJA 
D'ARO I S'AGARÓ 

Millorar la gestió i 
professionalitat dels 
comerços 

Targeta fidelització amb 
Calonge, Sant Antoni, Castell 
d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró i 
Palamós; Tv, tòtem, impremta i 
promoció a les xarxes 

5000 2500 30 2023,08 40,46 

1594 G55038061 ASSOCIACIÓ 
PROMOCIÓ I 
QUALITAT 
COMERÇ SANT 
ANTONI 

Card Costa 
Brava+Pàgina 
web+Difusió nova 
imatge corporativa 

Targeta fidelització amb 
Calonge, Sant Antoni, Castell 
d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró i 
Palamós. Falta info sobre 
pàgina web i imatge 
corporativa 

5000 2500 30 2023,08 40,46 

1659 G17265901 ASSOCIACIÓ 
CALONGE, 
COMERÇ I 
EMPRESA 

Targeta costa brava 
Campanya Nadal 
Assoc Calonge, 
comerç  

Calonge Vila de Nadal; Targeta 
Empordà Card i accions de 
promoció dels associats 
(plaques identificatives x 
mostrar descomptes) 
 

4500 2500 30 2023,08 44,96 

1645 G17805284 ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS I 
EMPRESARIS DE 
SILS 

Projecte Eix 
Comercial de Sils 
2017 

Guia comercial on-line i en 
paper 

3000 1800 30 1323,08 44,10 

1648 G17580218 UNIÓ DE 
BOTIGUERS I 
COMERCIANTS 
DE BREDA 

Projecte Eix 
Comercial de Breda 
2017 

Guia comercial on-line i en 
paper 

4180 2500 30 2023,08 48,40 

1655 G17748591 ASSOCIACIÓ 
COMERÇ 
ARBÚCIES 

Projecte Eix 
Comercial d'Arbúcies 
2017 

Guia comercial on-line i en 
paper  

4180 2500 30 2023,08 48,40 

1676 G17672593 ASSOCIACIÓ 
COMERCIANTS 
SANTA COLOMA 
DE FARNERS 

Projecte Eix 
Comercial Assoc 
Comerciants Sta 
Coloma Farners  

Guia comercial on-line i en 
paper 

4170 2500 30 2023,08 48,52 

1692 G17822966 ASSOCIACIÓ 
COMERCIANTS I 
EMPRESES DE 
SERVEIS 
VIDRERES 

Projecte Ex Comercial 
Vidreres 2017  

Guia comercial on-line i en 
paper.  

4170 2500 30 2023,08 48,52 

1431 G17234121 AGRUP DE 
COMERCIANTS I 
VEINS DEL C. 
MAJOR DE SALT 

Suca al Veïnat Castanyada, cantada de 
nadales, patges reials; La 
"Gràcia del Veïnat" engalanar 
carrers i balcons; Pluja de 
regals; vermut inici temporada 

4500 2500 30 2023,08 44,96 

1804 G17683640 ASSOCIACIÓ 
COMERCIANTS 
DE ROSES 

Empordà Card: La 
fidelització territorial 

Empordà Card. Figueres, 
Roses i Llançà. Accions no 
definides. Demanen 
subvencionar RRHH 

5000 2500 30 2023,08 40,46 

1819 G17601543 COMERÇ 
FIGUERES 
ASSOCIACIÓ 

Empordà Card: La 
fidelització territorial 

Empordà Card. Figueres, 
Roses i Llançà. Accions no 
definides. Demanen 
subvencionar RRHH 

10000 2500 30 2023,08 20,23 

1838 G17404534 ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS 
DE LLANÇÀ 

Empordà Card: La 
fidelització territorial 

Empordà Card. Figueres, 
Roses i Llançà. Accions no 
definides. Demanen 
subvencionar RRHH 

4000 2400 30 1923,04 48,08 

 
SEGON. Disposar la despesa total de 50.500,00 € amb càrrec a l’ aplicació pressupostària 
del Pressupost de 2017 de la Diputació de Girona següent: 
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Aplicació pressupostària 
 

Import concedit 

220/4300/48006 Ajut foment comerç de proximitat entitats no lucratives 50.500,00 € 

 
TERCER. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que 
s’indiquen: 

 
EXPEDIENT NIF ENTITAT ENTITAT MOTIU 

1698 G17543711 ASSOCIACIÓ ESTACIÓ 
NÀUTICA L'ESTARTIT -
ILLES MEDES 

No compleix punt 5 de les bases: que agrupin 
comerciants dels municipis de la demarcació 
No compleix el punt 7 de les bases: accions de 
promoció comercial en favor del comerç local. 

1829 G17143827 ASSOC EMPRESARIS 
ACTIVITATS HOSTALERIA 
ALT EMPORDÀ 

No compleix punt 5 de les bases: que agrupin 
comerciants dels municipis de la demarcació . 

1833 G55288476 ASSOC. COMERÇ, 
SERVEIS I RESTAURACIÓ 
LOCAL ST JULIÀ RAMIS 

No compleix punt 7 de les bases: creació de 
projectes i accions de promoció i dinamització 
comercial en favor del comerç local i dels 
productes singulars. 

 
QUART. Informar els beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entén acceptada la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris 
als quals se’ls ha desestimat la sol·licitud. 
 
24. JG937/000010/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 

Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat 
per  la senyora F.P.A. i pel senyor L.M.V.I. (Exp. 2016/3244) 

 
Mitjançant Decret de data 13 de gener de 2017 es va resoldre incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial de núm. 2016/3244, derivat de la reclamació presentada 
per l'advocada G.M.S. en representació de la Sra. F.P.A. i el Sr. L.M.V.I, 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 24 d’abril de 
2017 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
”Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial esmentat a 
l’encapçalament, instat per la Sra. F.P.A. i pel Sr. L.M.V.I. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
1.- L’expedient de responsabilitat patrimonial núm.2016/3244 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació efectuada per la Sra. F.P.A. i pel Sr. L.M.V.I. (R.G.E. 1-
2016-017095 de 16 de novembre de 2016), per mitjà de la qual se sol·licita una 
indemnització econòmica de 5.913,85.- € a favor de la Sra. F.P.A. i de 7.062,12.-€ a 
favor del Sr. L.M.V.I. pels danys soferts el dia 9 de febrer de 2016, a conseqüència, 
segons manifesten els interessats, de la caiguda d’un arbre a sobre del vehicle a la 
carretera GI-542, de la C-63 (Anglès) a la GI-541z (Sant Hilari Sacalm). 
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2.- El Decret d'incoació del procediment número 24, de data 13 de gener de 2017, va 
ser degudament notificat a l’interessat i a la companyia asseguradora de la Diputació 
de Girona, Zurich Cia Seguros y Reaseguros, S.A. i a la corredoria d'assegurances 
Ferrer&Ojeda Asociados Correduría de Seguros, S.L. 
 
3.- Mitjançant provisió de data 2 de febrer de 2017 es va obrir un període de prova i 
es va sol·licitar informe del Servei de Xarxa Viària Local. 
 
4.- Mitjançant provisió de data 21 de març de 2017 s’incorpora a l’expedient l’informe del 
servei afectat i es posa de manifest l’expedient per tal de formular al·legacions. 
 
5.- Mitjançant escrit amb registre d’entrada de data 7 d’abril de 2017 la representació 
dels interessats presenta escrit d’al·legacions en els termes que consten en 
l’expedient administratiu. 
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
Els interessats reclamen ser indemnitzats pels danys materials soferts en el vehicle 
de la seva titularitat amb matrícula --------, el dia 9 de febrer de 2016 a la carretera GI-
542, de la C-63 (Anglès) a la GI-541z (Sant Hilari Sacalm) així com els danys 
personals soferts pel conductor i la acompanyant del citat vehicle.  
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la falta de 
manteniment i conservació de la carretera GI-542. 
 
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució espanyola que estableix que “los particulares, en los términos 
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 
sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”;  així mateix, la 
Llei 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 
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següents elements: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb 
acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat 
correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment 
patrimonial injustificat i que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de 
suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i 
individualitzat en relació a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat 
directa i eficaç, entre el fet que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) 
absència de força major, com a causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
 
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració procedeix analitzar si s’acrediten els requisits indicats i, en 
conseqüència, queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i 
els danys soferts. 
 
En relació al fet imputable a l’Administració, en el cas present, s’aporta l’atestat dels 
Mossos d’Esquadra (NAT000359/16/ARTGIRONA) que acredita que el vehicle amb 
matrícula --------, conduït pel Sr. L.M.V.I., circulava per la carretera GI-542 el dia 9 de 
febrer de 2016 i en el punt quilomètric 7,5 va patir una xoc amb objecte o animal, 
establint com a probable evolució de l’accident que feia molt de vent i han caigut 
arbres a la calçada. 
 
Quant als danys al·legats, aquests no consten expressament en l'atestat dels Mossos 
d'Esquadra, si bé es pot presumir la seva existència del fet que s’hagués de retirar el 
cotxe amb grua, tal i com es recull a l’atestat. 
 
Respecte l’abast i còmput d’aquests danys, cal diferenciar els danys materials dels 
danys físics o corporals. 
 
Pel que fa als danys materials del vehicle amb matrícula -------- l’interessat va optar 
per reparar el vehicle davant la manca de possibilitat d’obtenir un contracte 
d’assegurança degut a la seva avançada edat i reclama la diferència entre el valor de 
mercat del vehicle i el valor de reparació efectiva del mateix. S’aporta comunicació de 
declaració de sinistre total de la seva companyia d’assegurances i oferiment del valor 
de mercat del vehicle per import de 1.850.- euros així com factura número T16000168 
de data 18/04/2016 per import de 3.931,94.- euros emesa pel taller Principi Hereu, 
S.L.U. i justificant de pagament de la mateixa. 
Pel que fa als danys físics o corporals d’ambdós interessats cal fer constar que, a 
parer de l’instructor, el còmput del període d’estabilització s’hauria d’efectuar a partir 
de l’alta mèdica que, en ambdós casos, és en data 7 d’abril de 2016 per la qual cosa 
el còmput del perjudici personal particular s’hauria d’aplicar, com a màxim, sobre 58 
dies i no sobre els dies enumerats en l’escrit de reclamació. 
 
Així mateix, pel que fa a les seqüeles que es reclamen (agreujament artrosi prèvia i 
àlgies posttraumàtiques) cal dir que, de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 
135.2 de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, al tractar-se de seqüeles que deriven 
d’un traumatisme cervical menor només són objecte d’indemnització si un informe 
mèdic concloent acredita la seva existència després del període de lesió temporal, fet 
que no es produeix en els informes d’alta mèdica que s’aporten en l’escrit de 
reclamació per la qual cosa no es reconeixen les mateixes. 
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Finalment, tampoc procedeix la reclamació de bona part del dany emergent en tant 
que, de conformitat amb l’article 141 de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, només 
són indemnitzables les despeses relatives als desplaçaments que el lesionat realitzi 
amb ocasió de l’assistència sanitària de les seves lesions temporals i, de conformitat 
amb els justificants presentats i a les dates de visites mèdiques, només serien 
indemnitzables les despeses corresponents als dies 10/02/2016, 11/02/2016, 
18/02/2016, 10/03/2016 i 07/04/2016. Cal esmentar que només s’acrediten despeses 
relatives als dies 18/02/2016 i 10/03/2016.  
 
Com s’ha dit, el fet que s'imputa a la Diputació de Girona com a causant de l’accident, 
és la caiguda d’un arbre a la via. 
 
Pels motius que seguidament es diran, d’acord amb l’informe del servei afectat que 
consta a l’expedient, no es considera que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, 
entre el funcionament de l'Administració i els danys reclamats: 
 
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 adequat. 
 
2n. Perquè, segons l’informe del servei afectat, l’arbre que va caure a la via es 
trobava en una zona adjacent a la carretera quina titularitat és privada. Així, de 
conformitat amb l’article 51 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, la conservació dels immobles adjacents 
a la carretera és obligació dels respectius propietaris, que han de mantenir-los en 
condicions de seguretat, salubritat i ornaments públics, d’acord amb la legislació 
vigent. 
 
Per altra banda, no es podia preveure quin era l’estat de l’arbre de titularitat privada 
tenint en compte que, tot i reconeixent que no es tractava d’un episodi de temporal 
catalogat com de força major, l’existència de ratxes superiors a les habituals 
demostren que es tractava d’un fet quins efectes sobre els elements de titularitat 
privada adjacents a la carretera l’Administració no podia preveure. 
 
En efecte, de les dades meteorològiques incloses en l’expedient administratiu es 
demostra que de les 13:00 hores del dia 9 de febrer de 2016 a les 18:00 hores del 
mateix dia es van produir unes ratxes de caràcter sostingut d’una mitjana superior a 
58 Km/h que, si bé no es poden considerar com a causa de força major, sí que 
determinen que l’Administració no podia preveure l’afectació del temporal sobre els 
elements de titularitat privada adjacents a la carretera. 
 
3r. Perquè, tal com especifica l’informe del servei afectat, únicament es va rebre avís 
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de l’accident per part dels Mossos d’Esquadra i, una vegada rebut el mateix, es va 
mobilitzar la brigada de zona corresponent que va efectuar l’actuació i va retirar 
l’element de la via, finalitzant l’actuació pocs moments després. No consta cap més 
actuació pels motius indicats en tota la carretera. En el dia següent sí que consten 
treballs de manteniment habituals consistents en neteja de branques al punt 
quilomètric 12+000 sense cap mena d’incidència detectada prèviament.  
 
4t. En quart lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, perquè cal tenir en 
compte les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de 
la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera 
que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. 
Segons l’atestat els condicions eren de vent fort i temporal, i segons informe del 
Servei, es considera que, tractant-se d’un tram recte, a la velocitat correcte el vehicle 
s’hagués pogut aturar en condicions de seguretat davant la irrupció de l’arbre a la 
calçada. Per tant, en compliment de l’article 19 del Text articulat de la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de vehicles a motor i Seguretat vial, avui 21 del Text refós (RDL 
6/2015) és responsabilitat del conductor prendre en consideració aquelles 
circumstàncies i adequar la velocitat del seu vehicle, de manera que el pogués aturar 
dins dels límits del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que es pogués 
presentar. 
 
En el present supòsit cal tenir en compte l’edat avançada del conductor en el moment 
de l’accident (84 anys), les condicions físiques (mobilitat limitada secundaria derivada 
d’una artrosi) i les condicions meteorològiques adverses fet que s’hauria de tenir en 
compte alhora d’extremar les circumstàncies de la conducció. 
 
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.” 
 
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 
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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 els reclamants. 
 
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 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; i de conformitat 
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del Diputat delegat de Xarxa Viària, 
per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. 
F.P.A i el Sr. L.M.V.I. (expedient 2016/3244), relativa a danys materials soferts en 
accident de circulació a la carretera GI-542, circulant amb el vehicle amb matrícula ----
----, en data 9 de febrer de 2016. 
 
SEGON. Notificar la present resolució als interessats. 
 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES – 
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 

 
25. JG937/000032/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat privada 
compatible al Sr. Francesc Xavier Hernández Corominas (Exp. 2017/4850) 

 
Amb data 4 d’abril de 2017 el Sr. Francesc Xavier Hernández Corominas, funcionari 
d’administració local d’habilitació nacional de la Diputació de Girona, que ocupa un 
lloc de treball de secretari interventor en propietat, per concurs unitari, al Servei 
d’Assistència de Xaloc de la  Diputació de Girona, ha sol·licitat la compatibilitat per 
exercir una activitat privada per compte propi, com autònom, fent funcions 
d’administrador únic d’una societat limitada familiar, micropyme, dedicada a 
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l’hostaleria, d’acord amb el model de declaració responsable que ha facilitat la 
Corporació als seus empleats.  
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI 
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació 
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les 
consideracions legals següents: 
 
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 del Sr. Hernández, l’activitat declarada és la d’administrador en una societat 
familiar en el sector privat de l’hostaleria, de forma que no hi ha relació directa amb 
les seves funcions com a secretari interventor de Xaloc. 
 
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van 
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat 
públic, com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la 
intervenció en assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui 
intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de 
Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional 
privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la 
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres 
òrgans rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament 
amb les gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es 
prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en 
empreses privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que 
participades o avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix exercir 
activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda 
financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden 
autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa 
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes 
dependents. En tots aquests casos, tampoc s’aprecia cap impediment per autoritzar la 
petició del Sr. Francesc Xavier Hernández.  
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En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el 
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que 
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior 
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques 
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el 
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els 
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari 
de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a 
jornada ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no 
pot superar la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% 
(és a dir, que el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 
hores i 15 minuts a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat 
amb una activitat privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de 
Girona. En relació a la petició del Sr. Francesc Xavier Hernández, atès que declara 
que no tindrà cap dedicació horària a l’activitat, que és la d’administrador, no es 
supera el màxim legal permès.   
 
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres 
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el 
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs 
de Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena 
“factor de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball 
del personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat 
del Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb 
les professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat, 
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès 
general. En aquest cas, tampoc existeix cap prohibició d’autoritzar una compatibilitat 
en el lloc de treball del Sr. Francesc Xavier Hernández, 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.  
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En base a aquests antecedents i consideracions, la Junta de Govern,a proposta de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’empleat que s’indica a continuació l’exercici d’una activitat 
privada compatible amb el seu càrrec a la Diputació de Girona, d’acord amb la 
declaració que ha efectuat: 
 
Sol·licitant:  Francesc Xavier Hernández Corominas 
Registre d’Entrada declaració:  1-2017-007337-1 
Lloc de treball a la Diputació:  Secretaria-interventor de Xaloc 
Tipus d’activitat sol·licitada:  Activitat privada, per compte propi  
Descripció de l’activitat:  Administrador de societat limitada familiar, 

hostaleria 
Raó social:  Sosoma de explotaciones, SL  
Dedicació horària:   
 
SEGON. Es recorda a l’anterior empleat que, en compliment de l’article 15 de la llei 
53/1984, no podran invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de 
qualsevol activitat mercantil, industrial o professional.  
 
TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un 
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició 
expressa de prestar una activitat professional privada als ajuntaments de la 
demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament de 
les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona.  
 
QUART. Aquesta autorització quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi 
de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc 
de treball.  
 
CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, mitjançant la prèvia 
dissociació de les seves dades de caràcter personal.  
 
26. JG937/000033/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Rectifiació de la 2a. convocatoria d'ajudes per 
estudis dels empleats de la Diputació, pel curs 2016-17 (Exp. 2017/5235) 

 
Examinades les peticions formulades pels funcionaris i personal laboral de la 
Diputació de Girona per tal de percebre les ajudes per estudis dels propis funcionaris i 
dels seus fills (Curs 2016-2017, 2a. convocatòria), previstes als articles 50 i 51 del 
Conveni-Acord de condicions de treball del personal laboral i funcionari de la 
Diputació de Girona, no es va tenir en compte dues sol·licituds, presentades dins el 
termini establert, però extraviades en el procés de validació. 
 
Atès l’error de fet detectat i d’acord amb l'article 109 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administraciones publiques, que estableix 
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que les administracions podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 210/2210/16204 del 
vigent pressupost de la Corporació per fer front a la despesa. 
 
Per tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, ACORDA: 
 
Abonar als funcionaris i personal laboral de la Diputació que s’indiquen en la relació 
següent quantitats corresponents a les ajudes per estudis propis o dels seus fills 
(Curs 2016-2017, 2a. convocatòria), d’acord amb el que preveuen els articles 50 i 51 
del Conveni-Acord de condicions de treball del personal laboral i funcionari de la 
Diputació de Girona, amb càrrec a la partida 210/2210/16204 del vigent pressupost de 
la Corporació: 
 

Núm. DNI Total empleat Total Fills TOTAL 

1 ...647Y -- 516,66 516,66 

2 ...292C 417,22 -- 417,22 

TOTAL 417,22 516,66 933,88 

 
 
27. JG937/000040/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Autoritzar exercici d'activitat privada compatible 
al treballador Sr. Rafael Planella Arbosé (Exp. 2017/4847)  

 
Amb data 6 d’abril de 2017 el Sr. Rafael Planella Arbosé, empleat laboral de la 
Diputació de Girona que ocupa un lloc de treball de tècnic de sistemes al Servei de 
Sistemes i Tecnologies de la Informació a la Diputació de Girona, ha sol·licitat la 
compatibilitat per exercir una activitat privada per compte propi, com autònom, fent 
funcions de consultoria i formació informàtica, d’acord amb el model de declaració 
responsable que ha facilitat la Corporació als seus empleats.  
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI 
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació 
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les 
consideracions legals següents: 
 
IV. 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: 
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En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament 
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat 
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació 
i aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació 
directa amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona. 
En el cas del Sr. Planella, l’activitat declarada és la de consultor i formador informàtic 
en el sector privat, ja que treballarà per compte propi, de forma que no hi ha relació 
directa amb les seves funcions com a tècnic de sistemes de la Corporació.  
 
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van 
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat 
públic, com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la 
intervenció en assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui 
intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de 
Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional 
privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la 
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres 
òrgans rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament 
amb les gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es 
prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en 
empreses privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que 
participades o avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix exercir 
activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda 
financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden 
autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa 
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes 
dependents. En tots aquests casos, tampoc s’aprecia cap impediment per autoritzar la 
petició del Sr. Rafael Planella.  
 
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el 
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que 
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior 
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques 
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el 
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els 
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari 
de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a 
jornada ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no 
pot superar la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% 
(és a dir, que el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 
hores i 15 minuts a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat 
amb una activitat privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de 
Girona. En relació a la petició del Sr. Rafael Planella, atès que la seva dedicació a 
l’activitat privada serà de 12 hores setmanals, no es supera el màxim legal permès.   
 
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres 
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el 
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factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs 
de Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena 
“factor de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball 
del personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat 
del Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb 
les professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat, 
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès 
general. En aquest cas, tampoc existeix cap prohibició d’autoritzar una compatibilitat 
en el lloc de treball del Sr. Rafael Planella, d’acord amb la Relació de Llocs de Treball 
vigent.  
 
V. 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. 
 

VI. 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 proposa de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’empleat que s’indica a continuació l’exercici d’una activitat 
privada compatible amb el seu càrrec a la Diputació de Girona, d’acord amb la 
declaració que ha efectuat: 
 
Sol·licitant:  Rafael Planella Arbosé 
Registre d’Entrada declaració:  1-2017-007531-1 
Lloc de treball a la Diputació:  Tècnic de sistemes (A2) 
Tipus d’activitat sol·licitada:  Activitat privada, per compte propi com autònom 
Descripció de l’activitat:  Consultoria i formació informàtica 
Raó social:  Carrer Sant Miquel, 24-28, Girona  
Dedicació horària:  12 hores setmanals 
 
SEGON. Es recorda a l’anterior empleat que, en compliment de l’article 15 de la llei 
53/1984, no podran invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de 
qualsevol activitat mercantil, industrial o professional.  
 
TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un 
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició 
expressa de prestar una activitat professional privada als ajuntaments de la 
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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.  
 
28. Proposicions urgents 
No se’n presenta cap. 
 
29. Precs i preguntes 
No se’n formula cap. 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a dos quarts i 
deu minuts d’onze, de la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi, el 
secretari, que en dono fe. 
__________________________________________________________________ 


