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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 938 
 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA: 30 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. Josep Fermí Santamaria i Molero President accidental 
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 

 
Han excusat la seva absència el president, Pere Vila i Fulcarà, i el vicepresident 1r, 
Miquel Noguer i Planas. 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, els diputats Carles Salgas i Pedrosa i 
Lluís Costabella i Portella, i l’adjunt al cap de Gabinet de Presidència, Sergi Garcia i 
Torralbo. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 16 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, reguladora de les bases del règim 
local 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
3. JG938/000103/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Girona: Universitat i Futur per al finançament de les activitats culturals 
i funcionament de la Fundació (Exp. 2017/4279) 

4. JG938/000107/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Resolució de la convocatòria i incorporació 
dels recursos didàctics al programa Indika de patrimoni cultural i educatiu en el 
curs escolar 2017-2018 (Exp. 2016/8006) 

5. JG938/000111/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
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l'Associació Cultural Cinètica+, de Girona, per al finançament del Festival 
Tempo Sota les Estrelles (Exp. 2017/5336) 

6. JG938/000115/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació rectificació subvenció 
Ajuntament de Garrigàs (Exp. 2017/842) 

7. JG938/000116/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació rectificació subvenció Associació 
Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí (Exp.2017/843) 

8. JG938/000117/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació rectificació subvenció 
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro (Exp.2017/874) 

9. JG938/000120/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació conveni marc de col·laboració 
entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona (Exp. 2017/5545) 

10. JG938/000121/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Palamós per al finançament del Festival Amb So de Cobla (Exp. 
2017/5327) 

11. JG938/000122/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu per al finançament de la 42a 
Trobada amb els acordionistes del Pirineu_concert (Exp. 2017/5315) 

12. JG938/000123/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir a la Coordinadora de Centres 
d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC) una subvenció nominativa per a activitats 
de cooperació i foment de la recerca local i comarcal per a l'any 2017 (Exp. 
2017/4772) 

13. JG938/000124/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Orquestra Simfònica del Vallès, SA, per al finançament de concerts simfònics a 
la província de Girona (Exp. 2017/5097) 

14. JG938/000126/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de La Bisbal d'Empordà per al finançament de la 22a Fira de Circ al 
Carrer (Exp. 2017/5571) 

15. JG938/000022/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Presidència de 12-05-
2017, d'aprovar presentació candidatura a la 2a fase de la segona convocatòria 
del projecte COOPEREM (Exp. 2016/7335) 

16. JG938/000023/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Modificació dels imports de les convocatòries de les campanyes 
d'educació ambiental anualitat 2017 per ajustar-ho als imports executats i la 
demanda (Exp. 2016/4793) 

17. JG938/000021/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Concessió de subvencions del subprograma B2 
d'alta competició, programa C de suport als consells esportius comarcals i el 
programa D del neda a l'escola (Exp. 2017/260) 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
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18. JG938/000011/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la Diputació de Girona per a la cessió 
mútua de bases cartogràfiques (Exp. 2017/5384) 

19. JG938/000011/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat per la 
senyora O.R.O. (Exp. 2016/7013) 

20. Proposicions urgents 
21. 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 16 de maig de 2017 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de maig 
de 2017 prèviament lliurada als assistents. 
 
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. JG938/000103/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Fundació Girona: Universitat i Futur per al finançament de 
les activitats culturals i funcionament de la Fundació (Exp. 2017/4279) 

 
La Fundació Girona: Universitat i Futur, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de les activitats i funcionament de les càtedres constituïdes a la UdG, i 
s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/4279). 
 
La Fundació Girona: Universitat i Futur, té com a objectiu l’organització de les 
activitats de les càtedres constituïdes a la UdG així com també d’algun observatori, 
amb la finalitat de promoure les relacions públiques i privades de Girona amb la 
Universitat, fomentar la creació de nous estudis i programes de recerca, la 
col·laboració en l’establiment i la gestió de centres d’investigació, el foment i la 
promoció de la internacionalització i la promoció d’estudis i publicacions. 

 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb universitats i estudis superiors, dins les quals 
s’hi engloben les culturals de les càtedres. L’objectiu d’aquesta línia és la col·laboració 
amb les universitats amb implantació en el territori per al seu funcionament i la 
realització d’activitats en l’àmbit de la transferència de coneixement i l’extensió 
educativa superior. 
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Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Girona: Universitat i Futur, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Girona: Universitat i Futur, per al 
finançament del projecte d’organització d’activitats culturals i funcionament de la 
Fundació, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/4279 Fundació 
Girona: 
Universitat i 
Futur 

G17301094 Activitats 
culturals i 
funcionamen
t 

Fins al 30 de 
novembre 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

192.377,00 € 192.377,00 € 76.000,00 € 39,50 % 192.377,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SETANTA SIS MIL EUROS, 
(76.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48002 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme fins al 30 de 
novembre de 2017.   
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
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D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la 
subvenció. 
 
SISÈ. Pagament de la subvenció.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de 
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de CINQUANTA-TRES MIL 
DOS-CENTS EUROS (53.200,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70% 
de l’import de la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les 
actuacions inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de 
constitució de fiança o garantia. 
 
Quan La Fundació Girona: Universitat i Futur, hagi presentat al Registre General de la 
Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de VINT-I-DOS 
MIL VUIT-CENTS EUROS, (22.800,00 €), corresponents al 30% restant. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Girona: Universitat i Futur, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 192.377,00 € 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 culturals organitzades per la Fundació. 
 
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 30 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
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encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt la Fundació Girona: Universitat i Futur, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que 
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi 
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Girona: Universitat i Futur, té les 
obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
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c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Girona: Universitat i Futur, 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. 
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f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

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

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

per raó de l’exercici de llurs càrrecs. 

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a 
les quals s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment 
de presentar el compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques 
en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre 
transparència). 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Girona: Universitat i Futur, amb seu a 
Girona. 
 
4. JG938/000107/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Resolució de la convocatòria i 
incorporació dels recursos didàctics al programa Indika de patrimoni 
cultural i educatiu en el curs escolar 2017-2018 ( Exp. 2016/8006) 

 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el 
marc 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 2017-2018) (BOP núm. 20, de 30 de gener de 2017). 
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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. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, a 
proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Resoldre la convocatòria i incorporar al programa “Indika” de patrimoni 
cultural i educació en el curs escolar 2017-2018, els recursos didàctics que es 
detallen a continuació: 
 

Núm. Exp. 2017/3174 
Beneficiari: AECT País d'Art i d'Història 
Transfronterer. Les Valls catalanes del Tec i del Ter NIF 99999999X 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Carlines i espantabruixes 
a Molló 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 6,05 

Setcases i l'arquitectura 
de muntanya 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 6 

L'empremta del 
modernisme a 
Camprodon 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 6 

El monument als morts 
de Ceret (1a Guerra 
Mundial) 

Patrimoni 
Artístic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 6,25 

De com es va salvar el 
retaule de Sant Miquel de 
Setcases 

Patrimoni 
Artístic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 6 

Encàrrecs i comitens (joc 
de rol) 

Patrimoni 
Artístic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 5,75 

L'art dels retaules 
Patrimoni 
Artístic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 5,5 

La cacera de l’Ós 
Patrimoni 
Intangible Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 6 

La festa de l'Ós i els seus 
personatges (secundària) 

Patrimoni 
Intangible Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 5,75 

En Joan de l'Ós i la seva 
petjada 

Patrimoni 
Intangible Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 5,75 

La festa de l'Ós i els seus 
personatges (primària) 

Patrimoni 
Intangible Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 5,5 

La festa de l'ós, la cursa 
a l'UNESCO 

Patrimoni 
Intangible Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 5 

Núm. Exp. 2017/1304 
Beneficiari: Ajuntament d'Arbúcies-Museu Etnològic 
del Montseny NIF P1700900B 
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ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

La vida en un castell 
gòtic 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 7,00 € 3,15 € 3,85 € 9,75 

Montsoriu, un castell de 
llegenda 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 7,00 € 3,15 € 3,85 € 9,75 

Els oficis tradicionals 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 8,25 

El joc tradicional 
Patrimoni 
Intangible Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 8,5 

Núm. Exp. 2017/1908 Beneficiari: Ajuntament de Bolvir-Espai Ceretània NIF P1702700D 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

L'Art a la Prehistòria: 
L'escultura i la pintura 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 8,47 € 2,25 € 6,22 € 7,5 

Les Tabulae: L'escriptura 
a l'època romana 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 9,07 € 2,25 € 6,82 € 7,5 

Els orígens del foc: El foc 
a la prehistòria 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 8,47 € 2,25 € 6,22 € 7,5 

La ceràmica a l'antiguitat 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 8,16 € 2,25 € 5,91 € 7,25 

Els escuts en època 
medieval, signes 
identitaris 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 8,16 € 2,25 € 5,91 € 7,25 

La tecnologia dels lítics: 
fem una punta de fletxa 
de sílex 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 9,68 € 2,25 € 7,43 € 7 

Terni Lapilli: El joc que 
tornava bojos als romans 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 8,16 € 2,25 € 5,91 € 7 

La pintura al tremp d'ou: 
Pintant un retaule a 
d'edat mitjana 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 8,16 € 2,25 € 5,91 € 6,5 

Les herbes remeieres, 
fem la nostra bosseta 
d'olor 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 8,47 € 2,25 € 6,22 € 5 

Lucernae: Taller de 
llànties romanes 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 8,16 € 2,25 € 5,91 € 7 

Taller d'arqueologia: 
Excavem al museu 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 8,16 € 2,25 € 5,91 € 5,75 

Núm. Exp. 2017/2388 Beneficiari: Ajuntament de Girona_La Caseta NIF P1708500B 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ
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La Girona medieval 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7 

La ciutat antiga 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 

Muralles de Girona 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,25 

La Girona jueva. El call 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6 

Anem a Girona 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 7,50 € 2,25 € 5,25 € 5,6 

El Vigilant dels cinc 
sentits 

Paisatges 
Culturals Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 6,85 

Remuntant l'Onyar 
Paisatges 
Culturals Mitja 7,50 € 2,25 € 5,25 € 6,1 

Montjuïc 
Paisatges 
Culturals Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 5,5 

El bosc de Taialà 
Paisatges 
Culturals Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 5,5 

La Devesa 
Paisatges 
Culturals Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 5,5 

La vall de Sant Daniel 
Paisatges 
Culturals Mitja 7,50 € 2,25 € 5,25 € 5,1 

La pedra de Girona 
Paisatges 
Culturals Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 5 

L'arquitectura de Rafael 
Masó 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7 

Llegendes de Girona 
Patrimoni 
Literari Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 

Girona de la mà de 
Carles Rahola 

Patrimoni 
Literari Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 

L'arquitectura racionalista 
a Girona 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 

Núm. Exp. 2017/3279 Beneficiari: Ajuntament de la Cellera de Ter NIF P1720100E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

El Ter: aigua, natura i 
energia 

Espais de 
Memòria 
Històrica Sencera 5,00 € 3,15 € 1,85 € 8 

Núm. Exp. 2017/2898 Beneficiari: Ajuntament de la Vall d'en Bas NIF P1701700E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ
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La Bruixa del Mallol, 
Estruga Maigarda 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6 

La primera lluita per la 
llibertat: Francesc de 
Verntallat i la revolta 
remença 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 5,25 

Núm. Exp. 2017/3291 Beneficiari: Ajuntament de Lloret de Mar NIF P1710200E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Perduts als jardins de 
Santa Clotilde (2) 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,25 

Fem d'arqueòlegs 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7 

Atrapa la bandera! 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,75 

Núm. Exp. 2017/1177 
Beneficiari: Ajuntament de Quart_Museu de la 
Terrissa NIF P1715100B 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Un obrador actiu 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,3 

Coneguem la roda 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6 

Jo també sóc terrisser 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 2,85 € 2,00 € 0,85 € 5,75 

Descobrint el Museu de 
la Terrissa 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 2,80 € 1,96 € 0,84 € 5 

Núm. Exp. 2017/2437 
Beneficiari: Ajuntament de Ripoll_Museu Etnogràfic 
de Ripoll NIF P1715600A 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Visita a l'Scriptorium de 
Ripoll 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 2,54 € 1,78 € 0,76 € 6,75 

El ferro i el seu treball. 
Farga Palau 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 6,5 

Visita al Museu 
Etnogràfic de Ripoll. Fes 
d'etnògraf 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 3,75 € 2,25 € 1,50 € 5,8 

Núm. Exp. 2017/2868 Beneficiari: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro NIF P1719200F 
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ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Descobreix les joies a la 
prehistòria 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 9,05 

Descobreix el treball de 
la pell a la prehistòria 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 9,05 

Descobreix els rituals 
funeraris de la 
prehistòria: fem 
d'antropòlegs 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 8,8 

Descobreix el teixit 
prehistòric 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 8,55 

Descobreix la ceràmica 
prehistòrica 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 8,05 

Descobreix les eines 
prehistòriques i com feien 
foc 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 7,55 

Descobreix la prehistòria 
a la Cova d'en Daina 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 7,25 

Descobreix el món dels 
megalítics: la Cova d'en 
Daina 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 6 

Un món de paraules. 
Mercè Rodoreda a 
Romanyà de la Selva 

Patrimoni 
Literari Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 9,5 

El jardí de tots els jardins 
Patrimoni 
Literari Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 8,75 

Núm. Exp. 2017/2018 
Beneficiari: Associació Centre d'Educació Ambiental 
Alt Ter NIF G17645151 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Les mines de carbó 
d'Ogassa 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 7 

Les colònies industrials 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 6,25 
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Conca minera i cimentera 
d'Ogassa-Sant Joan de 
les Abadesses 

Espais de 
memòria 
Històrica Sencera 

11,50 
€ 3,15 € 8,35 € 7,5 

La força de l'aigua 

Espais de 
memòria 
Històrica Sencera 

11,50 
€ 3,15 € 8,35 € 6,75 

El castell de Mataplana 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 6,25 

Els Tresors de les 
Abadesses 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 6,75 

El Monestir de Sant Joan 
de les Abadesses 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 6,25 

El monestir de Santa 
Maria de Ripoll 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 6,1 

Ripoll, vila mil·lenària 
Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 6 

Els monestirs 
fundacionals 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 

11,50 
€ 3,15 € 8,35 € 7,25 

Ora et labora 
Patrimoni 
Artístic Mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 5,6 

El Molí de les Abadesses 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 6,5 

Seguint les passes del 
Compte Arnau 

Patrimoni 
Intangible Sencera 

11,50 
€ 3,15 € 8,35 € 6,5 

El Comte Arnau, llegenda 
i literatura 

Patrimoni 
literari Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,35 

Núm. Exp. 2017/3183 Beneficiari: Atri, Cultura i Patrimoni NIF B55169387 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Bombes sobre Vidreres! 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 7,50 € 2,25 € 5,25 € 6,5 

Un camp d'aviació 
republicà durant la 
Guerra Civil a Celrà 

Espais de 
Memòria 
Històrica Sencera 9,00 € 3,15 € 5,85 € 7 
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Visca la terra! L'esclat de 
la Guerra dels Segadors 
a la Selva 

Paisatges 
Culturals Sencera 

12,00 
€ 3,15 € 8,85 € 7,05 

Descobrim un castell a 
través de l'arqueologia 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 7,50 € 2,25 € 5,25 € 6,5 

La ciutat romana d'Aquae 
Calidae i la Via Augusta 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,25 

Les termes romanes 
d'Aquae Calidae i el 
termalisme  

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,25 

Castells vora el pla de la 
Selva: Torcafelló i Sant 
Iscle 

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 

12,00 
€ 3,15 € 8,85 € 7,05 

Modernisme i estiueig a 
Caldes de Malavella 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 

Blanes, port del 
Vescomtat de Cabrera 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 

Anglès, capital medieval 
de la vall dels Àngels 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 

Amer, sota el poder del 
monestir 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 

Llagostera, vila medieval 
Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,25 

Capitals del Vescomtat 
de Cabrera II: Hostalric i 
Blanes 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 

15,00 
€ 3,15 € 

11,85 
€ 6,75 

Capitals del Vescomtat 
de Cabrera I: Hostalric i 
Breda 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 

15,00 
€ 3,15 € 

11,85 
€ 6,5 

Hostalric, capital del 
Vescomtat de Cabrera 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 

12,00 
€ 3,15 € 8,85 € 6,5 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 16

Breda: monjos i terrissers 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6 

Núm. Exp. 2017/3112 Beneficiari: Atzagaia NIF 78002310H 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

A les coves! Fem 
d'artistes prehistòrics 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,3 

Aprèn a fer collarets 
prehistòrics 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,3 

Aprèn a fer d'artista 
prehistòric 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,05 

Aprèn la tècnica del 
gravat prehistòric 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,05 

Aprèn les tècniques de 
cacera prehistòriques 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 8,8 

Aprèn a aprofitar les pells 
dels animals 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 8,8 

Aprèn a fer d'arqueòleg 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 8,8 

A les coves! Viatge a la 
prehistòria 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 8,75 

Aprèn a fer foc i eines 
prehistòriques 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 8,3 

Descobreix les Coves 
Prehistòriques de 
Serinyà 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 7,25 

Núm. Exp. 2017/2929 Beneficiari: Can Quintana. Museu de la Mediterrània NIF Q1700569E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Vine a pintar com els 
prehistòrics 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7 

Descobrim una cova 
prehistòrica: el Cau del 
Duc 

Patrimoni 
arqueològic Mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 6,25 
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Fem de prehistòrics 
Patrimoni 
arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6 

Corsaris i pirates a la 
Mediterrània 

Patrimoni 
arquitectònic Mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 6,25 

L'evolució del paisatge 
del Parc natural del 
Montgrí, les illes Medes i 
el Baix Ter 

Patrimoni 
arquitectònic Mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 6,25 

La Mina d'aigua, font de 
vida 

Patrimoni 
arquitectònic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6 

El paisatge de pedra 
seca al massís del 
Montgrí 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 5,50 € 3,15 € 2,35 € 6,25 

Els colors de la 
Mediterrània 

Patrimoni 
Artístic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,25 

Jocs de la Mediterrània 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,25 

Aromes de la 
Mediterrània 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,25 

Construïm un instrument 
musical 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7 

La cuina mediterrània 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,75 

Anem a cercar la música. 
Visita al Museu de la 
Mediterrània 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,1 

Torroella de Montgrí, una 
vila medieval 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 5,75 

Un museu per reflexionar 
sobre el futur que volem 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 5,6 

Històries i llegendes de 
Torroella de Montgrí 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 5,5 
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Danses de la 
Mediterrània 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 5,5 

L'Estartit abans i ara 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 5,25 

Visita al Museu de la 
Mediterrània 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 5,1 

Observació de la 
comarca a vista d'ocell 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Sencera 5,50 € 3,15 € 2,35 € 7,5 

El castell del Montgrí, 
una fortalesa medieval 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Sencera 5,50 € 3,15 € 2,35 € 6,25 

Núm. Exp. 2017/1444 Beneficiari: Canònica de Santa Maria de Vilabertran NIF Q0801970E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

El joc de les imatges 
perdudes 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 7,75 

En Pere Rigau i la 
primera pedra 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 7,75 

El bagul dels canonges 
Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,25 € 2,25 € 1,00 € 7,05 

Descobreix la Canònica 
de Santa Maria de 
Vilabertran 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 2,60 € 2,25 € 0,35 € 5,75 

La Creu de Vilabertran 
Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,25 € 2,25 € 1,00 € 5,55 

Núm. Exp. 2017/2454 Beneficiari: Casa de colònies Ca n'Oliver NIF B17255050 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Anem a la prehistòria: 
construïm un 
campament, fem una 
llàntia i pintem a la cova! 

Patrimoni 
Intangible Mitja 9,00 € 2,25 € 6,75 € 5,75 

La prehistòria a l'escola. 
Patrimoni 
Intangible Mitja 8,50 € 2,25 € 6,25 € 5,55 

La prehistòria a l'escola. 
Patrimoni 
Intangible Sencera 

12,00 
€ 3,15 € 8,85 € 6,05 
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Anem a la prehistòria: 
Fem foc i Eines 
prehistòriques, i pintem a 
la cova! 

Patrimoni 
Intangible Sencera 

15,25 
€ 3,15 € 

12,10 
€ 6 

Anem a l'Edat Mitjana: 
L'entrenament dels 
cavallers i fem un vitrall! 

Patrimoni 
Intangible Sencera 

15,25 
€ 3,15 € 

12,10 
€ 6 

Anem a la prehistòria: 
construïm un 
campament, fem eines i 
foc i sortim de cacera! 

Patrimoni 
Intangible Sencera 

15,00 
€ 3,15 € 

11,85 
€ 6 

Anem a l'Edat Mitjana: 
l'entrenament dels 
cavallers i Fem Escuts! 

Patrimoni 
Intangible Sencera 

15,00 
€ 3,15 € 

11,85 
€ 6 

Anem a la prehistòria: 
construïm un 
campament, fem foc i 
som arqueòlegs! 

Patrimoni 
Intangible Sencera 

15,00 
€ 3,15 € 

11,85 
€ 6 

Anem amb els íbers: Els 
primers agricultors, 
cuinem? I som 
constructors ibers 

Patrimoni 
Intangible Sencera 

15,00 
€ 3,15 € 

11,85 
€ 6 

Núm. Exp. 2017/2785 Beneficiari: Confraria de Pescadors de L'Escala NIF G17042136 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Maram+Port+Subhasta 
(simulacre) 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 6,25 

Núm. Exp. 2017/1407 
Beneficiari: Conjunt Monumental Sant Pere de 
Rodes NIF Q0801970E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

El joc de les imatges 
perdudes 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 8 

Pintura romànica 
Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 7,5 

La llegenda de Sant Pere 
de Rodes 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,25 € 2,25 € 1,00 € 6,8 

El bagul dels Monjos 
Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,25 € 2,25 € 1,00 € 6,75 

Ora et labora 
Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 6,5 

Descobreix Sant Pere de 
Rodes 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 2,60 € 1,82 € 0,78 € 5,5 

Sant Pere de Rodes i el 
poblat de Santa Creu 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 5,5 
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Núm. Exp. 2017/2759 Beneficiari: Consorci de les Gavarres NIF P6700016F 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Productes de les 
Gavarres: farina, calç, 
terrissa i gel 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 8 

Productes de les 
Gavarres: farina, calç, 
terrissa i gel 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Sencera 

10,00 
€ 3,15 € 6,85 € 8,5 

Núm. Exp. 2017/2933 Beneficiari: Consorci del Museu Memorial de l'Exili NIF G55024038 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Taller Notícies de l'Exili 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 8,5 

Taller L'exili i els mass 
media 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 8,25 

Visita guiada al MUME 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 5,85 

Rutes de l'exili: Records 
de l'exili 

Espais de 
memòria 
Històrica Sencera 

12,00 
€ 3,15 € 8,85 € 6,8 

Rutes de l'exili: El camp 
d'Argelers. La 
quotidianitat de 
l'internament 

Espais de 
memòria 
Històrica Sencera 

12,00 
€ 3,15 € 8,85 € 6,8 

Rutes de l'exili: L'exili 
dels intel·lectuals. 
Cotlliure i Antonio 
Machado 

Espais de 
memòria 
Històrica Sencera 

12,00 
€ 3,15 € 8,85 € 6,8 

Rutes de l'exili: Pau 
Casals i Pompeu Fabra. 
Dos mestres a Prada de 
Conflent 

Espais de 
memòria 
Històrica Sencera 

12,00 
€ 3,15 € 8,85 € 6,8 
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Rutes de l'exili: Portbou i 
Walter Benjamin. La 
Retirada i la Segona 
Guerra Mundial 

Espais de 
memòria 
Històrica Sencera 

12,00 
€ 3,15 € 8,85 € 6,8 

Rutes de l'exili: Camins 
de l'exili i el llegat cultural 
de la Catalunya 
Republicana 

Espais de 
memòria 
Històrica Sencera 

12,00 
€ 3,15 € 8,85 € 6,55 

Núm. Exp. 2017/3209 
Beneficiari: Ecomuseu Farinera de Castelló 
d'Empúries NIF P1700069F 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Taller: El petit moliner 
Patrimoni 
Industrial Mitja 3,70 € 2,25 € 1,45 € 7,85 

Taller: El pa, de l'obrador 
a la taula 

Patrimoni 
Industrial Mitja 3,70 € 2,25 € 1,45 € 7,85 

Visites guiades 
Patrimoni 
Industrial Mitja 2,15 € 1,51 € 0,64 € 6,55 

Núm. Exp. 2017/2953 Beneficiari: Educ'art NIF B17525841 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Un Castell en imatges 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 8,55 

Marco, el cuiner del 
Castell 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 8,05 

La cistella del Port 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,05 

Ancorats a la barca 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 6,3 

Històries d'en Milfulles 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 8,8 

Ciutadella amb les TIC's 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 8,55 
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Parlem de grecs, 
romans, monjos i soldats 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 8,55 

Fem una llàntia romana 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 8,55 

Instagramers a la 
Ciutadella 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 8,3 

El dia a dia dels soldats 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 8,3 

Georecerca, passejant 
per la història 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,05 

2500 anys d'història 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 7,05 

Gromec, el gat de la 
Ciutadella 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 7,05 

Visita al refugi antiaeri 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 6,55 

Aventura entre dolmens i 
menhirs 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 7,50 € 2,25 € 5,25 € 6,25 

Revelem els enigmes de 
la Catedral i Sant Feliu 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 8,25 

Els constructors de la 
Catedral 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 7,5 

Els animals de la 
Catedral 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 7,1 

El districte de la Catedral 
Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,8 

El joc de la Catedral i 
Sant Feliu 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 5,75 

Els drets culturals a 
l'exposició 

Patrimoni 
Artístic Mitja 7,00 € 2,25 € 4,75 € 6,75 

Diversitats el joc de la 
creativitat 

Patrimoni 
Artístic Mitja 7,00 € 2,25 € 4,75 € 6,5 

Iguals i diferents 
Patrimoni 
Artístic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 5,5 

Josafat 
Patrimoni 
Literari Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 6,5 

Núm. Exp. 2017/32863 Beneficiari: Empordabrava NIF B55198816 
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ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Castelló d'Empúries en 
clau jueva 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 8,5 

Ramon Muntaner: Visita 
teatralitzada 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 5,25 

Descobrim la Cúria- 
Presó Medieval 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 5 

El comtat d'Empúries III : 
les dues capitals, de Sant 
Martí a Castelló 
d'Empúries 

Espais de 
Memòria 
Històrica Sencera 8,00 € 3,15 € 4,85 € 5,5 

El comtat d'Empúries IV: 
Castelló d'Empúries i 
Peralada 

Espais de 
Memòria 
Històrica Sencera 8,00 € 3,15 € 4,85 € 5,5 

El comtat d'Empúries II: 
Castelló d'Empúries i 
l'antic estany de Castelló 

Espais de 
Memòria 
Històrica Sencera 8,00 € 3,15 € 4,85 € 5,25 

Els senyors de les 
pedres: ruta megalítica la 
Jonquera-Cantallops 

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 8,00 € 3,15 € 4,85 € 8,25 

La Peralada Medieval 
Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 5,5 

Castelló d'Empúries: 
capital comtal 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 5,25 

La catedral de l'Empordà: 
descobrim el gòtic! 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 5 

Desperta Tallaferro! El 
comtat de Besalú 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 8,00 € 3,15 € 4,85 € 6,25 

Castelló d'Empúries: tot 
un dia a la capital comtal 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 8,00 € 3,15 € 4,85 € 5,75 
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El romànic a l'Empordà: 
Peralada i Vilanova de la 
Muga 

Patrimoni 
Artístic Sencera 6,00 € 3,15 € 2,85 € 5,25 

Ramon Muntaner i 
Peralada. Què us diré? 

Patrimoni 
Literari Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 5,5 

Ramon Muntaner i 
Peralada: visita i taller 
escriptura medieval 

Patrimoni 
Literari Sencera 6,00 € 3,15 € 2,85 € 6,25 

Itinerari literari de M. 
Àngels Anglada: Les 
closes dels Aiguamolls 
de l'Empordà 

Patrimoni 
Literari Sencera 8,00 € 3,15 € 4,85 € 6,25 

Núm. Exp. 2017/3282 Beneficiari: Fundació Carl Faust NIF G08232985 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Les plantes medicinals 
de casa nostra 

Paisatges 
Culturals Mitja 4,40 € 2,25 € 2,15 € 5,35 

Núm. Exp. 2017/2817 Beneficiari: Fundació Gala-Salvador Dalí NIF G17077694 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Retrata't 
Patrimoni 
artístic Mitja 3,92 € 2,25 € 1,67 € 9 

Els animals de Dalí 
Patrimoni 
artístic Mitja 3,92 € 2,25 € 1,67 € 9 

Surrealitza't! 
Patrimoni 
artístic Mitja 9,92 € 2,25 € 7,67 € 8,75 

Animals surrealistes 
Patrimoni 
artístic Mitja 3,92 € 2,25 € 1,67 € 8,75 

Busca els tresors! 
Patrimoni 
artístic Mitja 3,92 € 2,25 € 1,67 € 8,35 

Els somnis de Dalí 
Patrimoni 
artístic Mitja 3,92 € 2,25 € 1,67 € 7,35 

Get Surreal (english) 
Patrimoni 
artístic Mitja 9,92 € 2,25 € 7,67 € 7,25 
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Dalí i la ciència 
Patrimoni 
artístic Mitja 9,92 € 2,25 € 7,67 € 7 

Un castell per a Gala 
Patrimoni 
artístic Mitja 3,92 € 2,25 € 1,67 € 6,85 

L'obra d'art total 
Patrimoni 
artístic Mitja 9,92 € 2,25 € 7,67 € 6,75 

Portlligat: el taller d'un 
geni 

Patrimoni 
artístic Sencera 

15,84 
€ 3,15 € 

12,69 
€ 7,6 

Núm. Exp. 2017/3030 Beneficiari: Fundació Josep Pla NIF G17337221 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Ruta Josep Pla, pintem-
la! 

Patrimoni 
Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 8,75 

Taller "On són els meus 
papers?" 

Patrimoni 
Literari Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,5 

Taller "El país del vent" 
Patrimoni 
Literari Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,25 

Taller "Pintant amb els 
adjectius" 

Patrimoni 
Literari Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,25 

Taller "Llegim i sentim" 
Patrimoni 
Literari Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8 

Taller "Paraules 
endins…" 

Patrimoni 
Literari Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,75 

Taller "Ens divertim 
llegint" 

Patrimoni 
Literari Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,5 

Ruta Josep Pla pel 
Palafrugell surer 

Patrimoni 
Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 7,5 

Ruta Josep Pla a Calella 
Patrimoni 
Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 7,25 

Ruta Josep Pla a Pals 
Patrimoni 
Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 6,75 

Ruta Josep Pla a Sant 
Sebastià 

Patrimoni 
Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 6,75 

Ruta Josep Pla a 
Tamariu 

Patrimoni 
Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 6,75 

Ruta Josep Pla a Llofriu 
Patrimoni 
Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 6,75 

Exposició permanent 
"Josep Pla (1897-1981)" 

Patrimoni 
Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 6,1 
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Ruta Josep Pla a 
Palafrugell 

Patrimoni 
Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 6,1 

Núm. Exp. 2017/3232 Beneficiari: Fundació Pascual i Prats NIF G17729286 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Bot a mar ! 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,5 

El jardí melangiós 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 5,75 

Sant Feliu de Guíxols, 
una ciutat vora el mar 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 5,75 

La ciutat industrial 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,75 

Els secrets de la 
remeiera Remei 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,25 

El mapa de la vida 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 5,6 

El tresor de la salut 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 5,25 

Un dia a la vida del 
Monestir de Sant Feliu 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,75 

Un monestir fortificat vora 
el mar:el conjunt 
benedictí de Sant Feliu 
de Guíxols 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 5,5 

Núm. Exp. 2017/2825 Beneficiari: Fundació Rafael Masó NIF G17978339 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

La casa on visc 
Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8 
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La maleta de l'arquitecte 
Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8 

viure entre lletres i 
escriptors. La Casa Masó 
Literària 

Patrimoni 
Literari Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8 

Núm. Exp. 2017/3121 Beneficiari: Girona Itinerant NIF G55280580 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Aiguamolls de l’Empordà: 
coneixem a la nostra 
amiga la cigonya 

Paisatges 
Culturals Sencera 8,00 € 3,15 € 4,85 € 5,5 

Aiguamolls de l'Empordà: 
un paisatge en 
transformació 

Paisatges 
Culturals Sencera 8,00 € 3,15 € 4,85 € 5,25 

Montseny: Mont Signus 
Paisatges 
Culturals Sencera 8,00 € 3,15 € 4,85 € 5 

Taltaüll: l'home de 
cromanyó 

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 8,00 € 3,15 € 4,85 € 5,25 

Taltaüll: moments de la 
vida prehistòrica 

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 8,00 € 3,15 € 4,85 € 5 

Besalú: el comptat d'en 
Tallaferro! 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 8,00 € 3,15 € 4,85 € 6 

Besalú: enturonat entre 
dos rius 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 8,00 € 3,15 € 4,85 € 5,25 

Núm. Exp. 2017/2145 Beneficiari: Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot NIF P1700038A 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

La faràndula d’Olot: 
gegants, nans i cavallets 

Paisatges 
Culturals Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 7 

Itinerari: El pessebre a 
casa nostra 

Paisatges 
Culturals Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,75 

Visitem una casa del 
segle XVIII (Can 
Trincheria) 

Paisatges 
Culturals Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,5 
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Itinerari: el paisatge de la 
Garrotxa 

Paisatges 
Culturals Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 5,75 

Taller d'art: Com treballa 
un artista 

Patrimoni 
Artístic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 8,75 

Taller de color: el color a 
les obres d'art 

Patrimoni 
Artístic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 8,5 

Conservació i restauració 
de les obres d'art 

Patrimoni 
Artístic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 8,5 

Taller de color: el color al 
paisatge 

Patrimoni 
Artístic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 8,25 

La faràndula al Museu 
dels Sants 

Patrimoni 
Artístic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 8 

Pinzellades d'art 
Patrimoni 
Artístic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 7,75 

La ruta de l'escultura 
Patrimoni 
Artístic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 7,25 

Descobrir el Museu dels 
Sants 

Patrimoni 
Artístic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,75 

Un quadre, un conte 
Patrimoni 
Artístic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,25 

Maleta viatgera didàctica 
de conservació i 
restauració 

Patrimoni 
Artístic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 5,75 

La descoberta del Museu 
de la Garrotxa 

Patrimoni 
Artístic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 5,5 

De què treballava l'avi 
del teu avi? 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 8,5 

Al taller de Marian 
Vayreda 

Patrimoni 
Literari Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 9,25 

Núm. Exp. 2017/3100 Beneficiari: MAC_Empúries NIF Q0801970E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Gimcana pels racons 
d'Empúries 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 9,25 

El joc del comerç a 
l'antiguitat 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 9 
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La ceràmica a l'antiguitat 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,75 

Ludi Puerorum. Jocs de 
nens 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,75 

Mitologia d'Asclepi 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,75 

Opus musivum: taller de 
mosaics 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,5 

Arqueòlegs: a la recerca 
del passat 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,5 

Les pedres també parlen 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 7 

Aquae 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 6,75 

Empúries: colònia grega 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 6,75 

Viure en el passat 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 6,75 

Empúries: colònia 
romana 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,10 € 2,25 € 1,85 € 6,55 

Visita romana 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,10 € 2,25 € 1,85 € 6,05 

Núm. Exp. 2017/2831 
Beneficiari: Museu Arqueològic Comarcal de 
Banyoles_Ajuntament de Banyoles NIF P1701600G 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Arquitectura de les cases 
neolítiques 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,05 

Eines i foc al poblat 
neolític 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,8 

Alimentació al Parc 
neolític 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,8 

Artesans i gremis a 
l'època medieval  

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,8 

Escriptura medieval 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,8 

Anem a Vilauba i 
descobrim una vil·la 
romana 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,8 

El tresor de l'Abat 
Bonitus 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 7,75 
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Artesans de l'argila 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,55 

Avui fem de neolítics 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,55 

Caçadors neolítics 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,55 

Banyoles medieval 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,55 

Animals del passat: 
excavem-los! 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,55 

Els secrets de l'Arxiu del 
Monestir 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,25 

Avantpassats 
neandertals 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,8 

Aixa i Teix ens 
acompanyen pel seu 
poblat 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,5 

A la vora de l'estany de 
Banyoles: un poblat 
neolític 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 5,75 

Anem i descobrim el 
museu arqueològic 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 5,5 

Núm. Exp. 2017/3080 
Beneficiari: Museu d'Arqueologia de Catalunya- 
Girona NIF Q0801970E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Gallicanti. Del burg al 
monestir, los afanys de 
Pere Romaní (Botànica) 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 8,75 

Interpretem les 
inscripcions romanes de 
Sant Pere de Galligants 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 9,25 

La vida en el monestir de 
Sant Pere de Galligants 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 9,25 

Descobrint la Girona 
romana. Opció 2 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 9,25 
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Gallicanti. Del burg al 
monestir, los afanys de 
Pere Romaní 
(Urbanisme) 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 9 

Ells sons de Galligants 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 9 

Gallicanti. Del burg al 
monestir, los afanys de 
Pere Romaní (Oficis i 
gremis) 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 9 

Gallicanti. Del burg al 
monestir, los afanys de 
Pere Romaní (El 
Monestir) 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 8,75 

L'arqueologia 
subaquàtica i la guerra 
del francès 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 8,75 

L'arqueologia 
subaquàtica i el món 
romà 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 8,75 

L'escriptura medieval 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 8,75 

Descobrint la Girona 
romana. Opció 1 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,55 

Com era una ciutat 
romana com Gerunda 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 8,5 

Taller de mosaics 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 8,5 

Llegim la vida dels 
romans 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 8,5 

Les innovacions a la 
prehistòria 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 7,5 

Els vitralls:una artesania 
d'època medieval 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 7,25 

De la pedra al PVC 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 6,75 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 32

Visita guiada al monestir 
de Sant Pere de 
Galligants 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 6,5 

Llepa't els dits amb la 
història 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 5,5 

Núm. Exp. 2017/1865 
Beneficiari: Museu d'Arqueologia de Catalunya-
Ullastret NIF Q0801970E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Itinerari de natura 
Paisatges 
culturals Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 7,75 

Sopa de lletres 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 9 

Taller de cistelleria 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 9 

Taller de tissatge 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 9 

A mà i amb el torn 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 7,75 

Coneix els teus 
avantpassat:els ibers 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 7,5 

En què creien els ibers? 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 6,25 

Coneix Ullastret amb 
Indiketa 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,10 € 2,25 € 1,85 € 5,8 

Arribar i moldre 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 5,75 

Núm. Exp. 2017/2885 Beneficiari: Museu d'Art de Girona NIF Q0801970E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Pintem sense colors 
Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 9 

El drac Drac: un museu 
ple d'històries 

Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 8,75 

El vitraller de la Catedral 
Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 8,75 

El joc de l'oca. Taller de 
gravat 

Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 8,75 
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Taller de gravat 
Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 8,75 

Del pigment a la pintura. 
Colors i tècniques 

Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 8,75 

El vitraller de la catedral. 
Un ofici medieval 

Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 8,75 

Un museu ple de 
moviment 

Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 8,5 

Art i ciència. El misteri 
dels colors 

Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 8,5 

La dansa dels animals 
fantàstics 

Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 8,25 

Una història de Colors: el 
groc, el vermell, el blau 

Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 8,25 

El gran dia de Girona: 
anatomia d'un quadre 

Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 7,5 

Temps de romànic, 
temps de gòtic: vida i art 
a l'edat mitjana 

Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 7,5 

Taller Stop-motion: Crea 
la teva història 

Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 7,25 

Històries d'un hospital. 
L'antic hospital i farmàcia 
de Santa Caterina 

Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 6,75 

Qui és qui? La 
iconografia en el món de 
l'art 

Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 6,5 

Salut medina: l'Antic 
hospital de Santa 
Caterina i Girona 

Patrimoni 
artístic Mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 6 

Núm. Exp. 2017/1767 Beneficiari: Museu de l'Anxova i de la Sal NIF P1700068H 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ
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Ruta Marinera "L'Escala, 
Històries de pescadors, 
pirates i contrabandistes" 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 

15,00 
€ 2,25 € 

12,75 
€ 6 

Visita guiada al Museu 
de l'Anxova i la Sal de 
l'Escala 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,25 

Visita a la casa de 
pescadors de Can Cinto 
Xuà 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 5 

Escola de Pesca 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Sencera 

18,00 
€ 3,15 € 

14,85 
€ 7,25 

Ruta del Petit Príncep 
Patrimoni 
Intangible Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 6,1 

Ruta Víctor Català 
Patrimoni 
Literari Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 7 

Núm. Exp. 2017/3328 Beneficiari: Museu del Joguet de Catalunya NIF G17535717 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

El laberint dels joguets 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic Mitja 3,75 € 2,25 € 1,50 € 8,05 

Núm. Exp. 2017/3107 Beneficiari: Museu del Suro de Palafrugell NIF P6712404J 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Ibers, sants, corsaris i 
turistes 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 5,25 

Retrobant la Gorgona 
Medusa 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 7,35 

Pirates! Via fora! 
Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,75 

La sureda, un bosc 
màgic 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8 

Explorem la sureda 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8 
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Suberexploradors 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,75 

Jocs de llum 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 7,75 

El suro amb cinc sentits 
Patrimoni 
Industrial Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8 

El motor del suro 
Patrimoni 
Industrial Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 7,85 

Surets a pintar 
Patrimoni 
Industrial Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 7,5 

A toc de corn 
Patrimoni 
Industrial Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,5 

Ninets de suro 
Patrimoni 
Industrial Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 7,25 

Mil i una formes 
Patrimoni 
Industrial Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 7,25 

Toca-toca, pensa-pensa 
Patrimoni 
Industrial Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7 

A cegues amb el suro 
Patrimoni 
Industrial Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,5 

Més de dos segles fent 
taps 

Patrimoni 
Industrial Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6 

Suro en dansa 
Patrimoni 
Industrial Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 5,85 

Discovering the museum- 
Dècouvrir le musée 

Patrimoni 
Industrial Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 5,75 

Literasuro 
Patrimoni 
Literari Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,5 

Núm. Exp. 2017/2813 Beneficiari: Sastres Paperers, SC NIF J55197347 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ

Disseny i producte: 
l'artesania al s. XXI 

Patrimoni 
Artístic Mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 6,55 

Abans del paper: papir i 
jeroglífics 

Patrimoni 
Artístic Mitja 6,20 € 2,25 € 3,95 € 5,75 

Paper blanc: ofici i 
tradició 

Patrimoni 
Industrial Mitja 4,80 € 2,25 € 2,55 € 6,75 
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El paper de Les Saques: 
els oficis del Pla de 
l'Estany 

Patrimoni 
Industrial Mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 6,55 

Descobrim les fibres 
experimentant amb el 
paper 

Patrimoni 
Intangible Mitja 4,80 € 2,25 € 2,55 € 7 

Paper Reciclat: Quin 
paper hi tens? 

Patrimoni 
Intangible Mitja 4,80 € 2,25 € 2,55 € 5 

 
SEGON. Denegar les sol·licituds que es relacionen a continuació, per no arribar a la 
puntuació mínima exigida i prevista en les bases de les específiques reguladores de 
la convocatòria o per no haver presentat la documentació dins del termini: 
 

NÚM. 
EXPEDIENT ENTITAT ACTIVITAT 

TIPUS DE 
PATRIMONI JORNADA PREU MOTIVACIÓ

2017/3174 

AECT País d'Art i 
d'Història 
Transfronterer. Les 
Valls catalanes del 
Tec i del Ter 

Teulada, 
porta, fusta, 
marbre 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 2,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3174 

AECT País d'Art i 
d'Història 
Transfronterer. Les 
Valls catalanes del 
Tec i del Ter 

Fes com a 
casa teva ! 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 2,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3174 

AECT País d'Art i 
d'Història 
Transfronterer. Les 
Valls catalanes del 
Tec i del Ter 

Els Joans de 
Pla de Corts 

Patrimoni 
Artístic Mitja 2,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3174 

AECT País d'Art i 
d'Història 
Transfronterer. Les 
Valls catalanes del 
Tec i del Ter 

Sant Joan de 
les 
Abadesses, 
una vila per 
descobrir 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 2,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3174 

AECT País d'Art i 
d'Història 
Transfronterer. Les 
Valls catalanes del 
Tec i del Ter 

L'art del 
retaule a 
Prats de 
Molló 

Patrimoni 
Artístic Mitja 2,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3174 

AECT País d'Art i 
d'Història 
Transfronterer. Les 
Valls catalanes del 
Tec i del Ter 

La vila vella 
de Ceret 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 2,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3174 

AECT País d'Art i 
d'Història 
Transfronterer. Les 

Prats de 
Molló i la creu 
dels 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 2,00 € 

Art. 6 de les 
bases 
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Valls catalanes del 
Tec i del Ter 

improperis 

2017/2898 
Ajuntament de la Vall 
d'en Bas 

La Vall d'en 
Bas en tren 

Paisatges 
Culturals Mitja 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3209 

Ecomuseu Farinera 
de Castelló 
d'Empúries 

Taller: Som el 
què mengem 
? 

Patrimoni 
Intangible Mitja 3,70 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3286 Empordabrava 

Cavallers, 
damisel·les i 
homes de 
Déu: visita 
teatralitzada 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 5,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3286 Empordabrava 

El comtat 
d'Empúries I : 
Del monestir 
a la capital, 
de Sant Pere 
de Rodes a 
Castelló 

Espais de 
Memòria 
Històrica Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3286 Empordabrava 

Barbarroja i 
la costa 
catalana: la 
Ciutadella de 
Roses i el 
castell de la 
Trinitat 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3286 Empordabrava 

El Triangle de 
la serra de 
Rodes 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3286 Empordabrava 

Perseguint 
els ibers: la 
ciutat 
d'Ullastret i el 
Castell de 
Palamós 

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3286 Empordabrava 

Girona 
històrica: 
convivència 
entre cultures

Espais de 
Memòria 
Històrica Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3286 Empordabrava 

De la 
Palaiapolis 
d'Emporiom a 
la Emporiae 
romana 

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3286 Empordabrava 

Les Goges 
de Banyoles i 
els Senyors 
de l'Estany 

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3286 Empordabrava 
Barcelona 
abans i 

Espais de 
Memòria Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 
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després del 
1714 

Històrica 

2017/3065 
Fundació Ernest 
Morató 

Cantem 
havaneres a 
l'escola 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Sencera 4,00 € 

Jornada de 
més d'un 
dia 

2017/3121 Girona Itinerant 

Caldes de 
Malavella: 
Aquae 
Calidae 

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Caldes de 
Malavella: 
l'aigua, font 
de vida 

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Estartit: 
descobrint el 
tresor d'en 
Picadits! 

Paisatges 
Culturals Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Montseny: 
despertem 
els sentits! 

Paisatges 
Culturals Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Estartit: terra 
de pirates i 
tresors 
naturals 

Paisatges 
Culturals Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Olot: terra de 
pintors i 
poetes 

Paisatges 
Culturals Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Sant Pere de 
Rodes i 
Peralada: la 
vida 
benedictina i 
el culte a les 
relíquies 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Ullastret i 
Cova d'en 
Daina: 
coneixem els 
nostres 
avantpassats!

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Girona: les 
pedres de 
Gerunda 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 
Roses: grecs 
i romans 

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Sant Pere de 
Rodes i 
Peralada: 
monjos, 
pagesos i 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 
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peregrins 

2017/3121 Girona Itinerant 

Call Jueu de 
Girona: 
intercanvi de 
cultures 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Girona: Sant 
Narcís i les 
mosques 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 
Parlament i el 
barri del Born

Espais de 
Memòria 
Històrica Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Call jueu de 
Girona: els 
secrets de la 
Tolrana 

Patrimoni 
Arquitectònic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Roses: 
esclaus, 
patricis i 
sacerdots 

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

El 
Modernisme: 
l'illa de la 
discòrdia 

Patrimoni 
Artístic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Empúries: 
ibers, grecs i 
romans 

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

El 
Modernisme: 
despertant la 
imaginació! 

Patrimoni 
Artístic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Coves de 
Serinyà i 
Banyoles: la 
indústria lítica

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Empúries: 
reviu el culte 
d'Asclepi! 

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Roses: la 
màgia dels 
dòlmens 

Paisatges 
Culturals Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3121 Girona Itinerant 

Coves de 
Serinyà i 
Banyoles: 
coneixem els 
nostres 
avantpassats 

Patrimoni 
Arqueològic Sencera 8,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/2831 

Museu Arqueològic 
Comarcal de 
Banyoles_Ajuntament 

L'Arqueta de 
Banyoles 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,50 € 

Art. 6 de les 
bases 
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de Banyoles 

2017/1767 
Museu de l'Anxova i 
de la Sal 

Ruta de 
l'Arquitectura 
Defensiva de 
la Clota 

Espais de 
memòria 
Històrica Mitja 5,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/1767 
Museu de l'Anxova i 
de la Sal 

Ruta de la 
Duna litoral 

Paisatges 
Culturals Mitja 5,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/1767 
Museu de l'Anxova i 
de la Sal 

Ruta de les 
torres de 
guaita contra 
la pirateria 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 5,00 € 

Art. 6 de les 
bases 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

Perduts als 
jardins de 
Santa 
Clotilde (1) 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar Ho pesques? 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

Llaverias i el 
mar 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

La màgia del 
museu 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

Els íbers de 
Lloret i el 
comerç 
mediterrani 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

El joc de la 
teva vida 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

Com vestien 
els íbers 
indigetes de 
Lloret de Mar 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

Què és un 
vaixell? 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

Construïm el 
nostre propi 
vaixell 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

Descobrim 
Es Tint 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

Rosa dels 
vents 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

La pesca a 
Lloret de Mar 

Espais de 
Memòria Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
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Històrica termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

Vine, explora 
i descobreix 
el Castell de 
Sant Joan 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

Visita 
teatralitzada 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

Pirates a 
l'abordatge! 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

En Romà i la 
Cristina 
t'ensenyen 
els jardins 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

2017/3291 
Ajuntament de Lloret 
de Mar 

Descobreix 
els secrets de 
Santa 
Clotilde 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 6,00 € 

Presentat 
fora de 
termini 

 
TERCER. Fixar la subvenció a les activitats seleccionades en el punt primer, a 
realitzar pels centres educatius, en els 70% del cost, amb un límit de 2,25 €/alumne 
per a activitats de mitja jornada i de 3,15 €/alumne per activitats d'una jornada, de 
conformitat amb allò establert en el punt 4 de la convocatòria. 
 
QUART. Sol·licitar que els beneficiaris que consten en el punt primer de l’acord, ens 
facin arribar la declaració responsable que disposen de les certificacions legalment 
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les 
activitats subvencionades no han  estat condemnades per sentència ferma per algun 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, en el termini d’un mes des de la 
recepció de la notificació. (model disponible en el web de la Diputació de Girona). 
 
CINQUÈ. 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. 
 
SISÈ. Difondre la informació relativa als recursos didàctics que integren el programa 
“Indika”, aprovats en aquest acord, al web corporatiu i als centres educatius de la 
demarcació. 
 
SETÈ. 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. 
 
VUITÈ. Notificar el present acord als interessats que consten en el punt primer i 
segon. 
 
5. JG938/000111/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
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nominativa a l'Associació Cultural Cinètica+, de Girona, per al finançament 
del Festival Tempo Sota les Estrelles (2017/5336). 

 
L’Associació Cultural Cinètica+, amb seu a Girona, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del Festival Tempo Sota les Estrelles, a Girona, i s’ha 
instruït l'expedient corresponent (2017/5336). 
 
El Festival Tempo Sota les Estrelles és el festival de referència de l’estiu de la ciutat 
de Girona i durant tres intenses setmanes omple de suaus melodies musicals un dels 
indrets més màgics i bonics del barri vell. Creat el 2009 el festival s’ha definit amb un 
estil musical propi com són el jazz i el soul que omple la plaça dels jurats i el passeig 
arqueològic de música i també, gastronomia. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Cultural Cinètica+, 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 president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Cultural Cinètica+, amb seu a Girona, 
per al finançament del projecte d’organització del Festival Tempo Sota les Estrelles, 
que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/5336 Associació 
Cultural 
Cinètica+_Giron
a 

G55129860 Festival 
Tempo Sota 
les Estrelles

Fins al 13 
d’agost de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

74.034,00 € 74.034,00 € 10.000,00 € 13,5 % 74.034,00 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48021 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme fins al 13 
d’agost de 2017.  
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Associació Cultural Cinètica+, 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. Pagament de la subvenció.  
De conformitat amb la sol·licitud de la subvenció, es procedirà al pagament de SET 
MIL EUROS (7.000,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70% de l’import 
de la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de constitució de 
fiança o garantia. 
 
Quan l’Associació Cultural Cinètica+, hagi presentat al Registre General de la 
Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de TRES MIL 
EUROS, (3.000,00 €), corresponents al 30% restant. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Associació Cultural Cinètica+, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 74.034,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del festival Tempo Sota les Estrelles. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de setembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Associació Cultural Cinètica+, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
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Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent 
ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un 
termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest incompliment 
pot comportar la revocació de la subvenció. 
Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no 
és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir 
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament 
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, 
s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència 
de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’Associació Cultural Cinètica+, té les obligacions 
següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Associació Cultural Cinètica+ 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.    
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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. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui una subvenció 
superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte justificatiu, estan 
obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Cultrual Cinètica+, amb seu a Girona. 
 
6. JG938/000115/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació rectificació subvenció 
Ajuntament de Garrigàs. (Exp.2017/842) 
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L’Ajuntament de Garrigàs ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del V Mirador Photo Garrigàs i s’ha instruït l'expedient corresponent (Exp. 2017/842). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Garrigàs, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de Subvencions; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge i la 
fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Rectificar l’aplicació pressupostària del punt SEGON aprovat per la Junta 
de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 7 
de març de 2017. 
 
On diu:  
 

“Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.500,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 503/3322/46201 del pressupost de la Diputació de Girona de 
2017,” 

  
Ha de dir:  
 

“Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.500,00€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 502/3322/46201 del pressupost de la Diputació de Girona de 
2017.” 

 
SEGON. Traslladar aquest acord a la Intervenció General de la Diputació de Girona. 
 
7. JG938/000116/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació rectificació subvenció 
Associació Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí. (Exp.2017/843). 

 
L’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de Mirades V Festival de Fotografia i s’ha 
instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/843). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Garrigàs, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
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conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge i la 
fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Rectificar l’aplicació pressupostària del punt SEGON aprovat per la Junta 
de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 7 
de març de 2017. 
 
On diu: 
 

“Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.000,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 503/3322/48002 del pressupost de la Diputació de 
Girona de 2017,” 

 
Ha de dir:  
 

“Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.000,00€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 502/3322/48002 del pressupost de la Diputació de Girona de 
2017.” 

 
SEGON. Traslladar aquest acord a la Intervenció General de la Diputació de Girona. 
 
8. JG938/000117/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació rectificació subvenció 
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro (Exp. 2017/874) 

 
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de l’organització de les Jornades Fotogràfiques i s’ha instruït l'expedient 
corresponent. (Exp. 2017/874). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Garrigàs, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de Subvencions; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge i la 
fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
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de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Rectificar l’aplicació pressupostària del punt SEGON aprovat per la Junta 
de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 7 
de març de 2017. 
 
On diu: 
 

“Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.000,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 503/3322/46202 del pressupost de la Diputació de Girona de 
2017,” 

 
Ha de dir: 
 

“Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.000,00€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 502/3322/46202 del pressupost de la Diputació de Girona de 
2017.” 
 

SEGON. Traslladar aquest acord a la Intervenció General de la Diputació de Girona. 
 
9. JG938/000120/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació conveni marc de 
col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona (Exp. 2017/5545) 

 
La cooperació entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Administració 
local és un element fonamental per al bon funcionament de les polítiques culturals. 
Actualment, existeixen múltiples interessos compartits que reclamen d’aquesta 
cooperació (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic). 
 
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, estableix, en el seu 
Article 42, que el Departament de Cultura i les administracions públiques de 
Catalunya han de promoure la utilització de mitjans tècnics per a reproduir els béns 
mobles integrats del patrimoni cultural català, especialment els inclosos en el 
patrimoni documental i bibliogràfic, si ho fa necessari llur conservació. També han 
d’emprendre les actuacions necessàries per a restaurar els fons deteriorats o que es 
trobin en perill de malmetre’s. El patrimoni fotogràfic i audiovisual forma part del 
patrimoni cultural català, i en aquest sentit, ha de ser objecte de protecció i 
conservació per part de les dues Administracions. 
 
La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, estableix com objecte impulsar 
la gestió i garantir la preservació de la documentació de Catalunya, tant pública com 
privada, d’acord amb els seus valors, per a posar-la al servei dels interessos 
generals. En l’Article 5, estableix que les administracions públiques han de promoure 
d’una manera activa l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per 
tal de garantir que el tractament de la documentació, en tots els seus aspectes de 
gestió documental, preservació i difusió dels documents, compleixi la finalitat de 
posar-los a l’abast dels usuaris. 
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El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei de 
Coordinació General d’Arxius de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni, en compliment de l’article 24 de la Llei 10/2001, d’arxius i documents i dins 
el Pla Nacional de Fotografia, impulsa la realització del Cens de Fotografia de les 
comarques gironines. La Diputació de Girona, a través d’INSPAI, col·labora en 
l’elaboració dels treballs de camp i en la difusió dels resultats del Cens de Fotografia 
de les comarques gironines. En aquest context, ambdues institucions ja havien 
col·laborat prèviament en el projecte ”Estudi de camp de les col·leccions i dels fons 
fotogràfics dels ajuntaments de les comarques gironines“ organitzat per INSPAI i 
publicat l’any 2010. 
 
La Diputació de Girona porta a terme, des de fa molts anys, actuacions en l’àmbit de 
la fotografia i dels audiovisuals, en consonància amb les seves funcions de suport als 
ens locals de la demarcació i de servei als ciutadans. El Reglament del Centre de la 
Imatge i de gestió dels documents d’imatge de la Diputació de Girona, a l’article 4, 
estableix que correspon al Centre de la Imatge promoure la salvaguarda de fons 
d’imatges i la seva difusió i també la de donar suport i assessorament als ens locals 
de la demarcació en tot allò que faci referència a l’obtenció de documents d’imatge i al 
tractament, utilització, conservació i difusió d’aquests.  
 
En aquest context es planteja l’oportunitat d’establir una coordinació d’actuacions i 
aportacions entre el Departament de Cultura i la Diputació de Girona amb la finalitat 
dur a terme actuacions de protecció i difusió del patrimoni fotogràfic i audiovisual de 
les comarques de Girona. 
 
Que, per tot l’anterior, les dues institucions consideren convenient establir les 
corresponents bases de col·laboració que permetin consolidar aquesta iniciativa i 
dotar-la de la continuïtat necessària per aconseguir els objectius que hi són vinculats, 
les parts subscriuen el present conveni marc, que es regirà pels següents 
compromisos: 
 
I. Facilitar els instruments i els recursos requerits pel desenvolupament dels 

projectes que s’hagin de dur a terme. 
II. Afavorir la participació conjunta en projectes d’investigació en relació als fons 

fotogràfics i audiovisuals. 
III. Prestar-se assessorament mutu i desenvolupar conjuntament projectes i 

programes de col·laboració en qüestions relacionades amb l’activitat de les dues 
administracions. 

IV. Intercanviar publicacions i materials didàctics. 
V. Facilitar l’intercanvi de coneixement i experiències. 
VI. Col·laborar en el  tractament, l’accés i la difusió dels fons fotogràfics i audiovisuals 

de la demarcació de Girona. 
VII. Portar a terme les accions que siguin considerades d’interès mutu, dins de les 

disponibilitats de les parts i de les matèries que constitueixen l’objecte d’aquest 
acord. 

VIII. Col·laborar en les polítiques de protecció i promoció del patrimoni fotogràfic i 
audiovisual de les comarques gironines. 
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Del conveni no se’n deriven obligacions econòmiques específiques: Pel què fa al 
Departament de Cultura i la Diputació de Girona, les actuacions previstes en aquest 
document es poden dur a terme a través del pressupost ordinari  i el seu personal.  
 
Atès allò que estableixen l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes, 
reguladors dels convenis de col·laboració. 
 
Vist l’informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona per la col·laboració en 
projectes de protecció, tractament, accés i difusió del patrimoni fotogràfic i audiovisual 
de les comarques gironines, el text que es transcriu a continuació: “CONVENI MARC 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA  DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER LA 
COL·LABORACIÓ EN PROJECTES DE PROTECCIÓ, TRACTAMENT, ACCÉS I 
DIFUSIÓ DEL PATRIMONI FOTOGRÀFIC I AUDIOVISUAL DE LES COMARQUES 
DE GIRONA  

A Barcelona, 
REUNITS 

D'una part, l'Hble. Sr. Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
I de l’altra, l’Il·lm. Sr.  Pere Vila Fulcarà,  president de la Diputació de Girona. 
ACTUEN 
El primer, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut 
de les facultats que li confereix l'article 12.k)  de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya.  
El segon, en representació de la Diputació de Girona, en virtut de les facultats 
conferides en secció constitutiva de data 1 de juliol de 2015, assistit per Jordi Batllori i 
Nouvilas, secretari general de la Corporació. 
MANIFESTEN 
I. El Departament de Cultura promou la recuperació, el tractament i la difusió de tot 
tipus de fons que integren el patrimoni documental català, i impulsa l’obertura de 
línies de cooperació amb institucions i organismes que incideixen sobre la difusió de 
la història i la defensa del patrimoni. 
II. La Llei 10/2001 de 13 de juliol, d’arxius i documents, estableix que la Xarxa 
d’Arxius Comarcals ha de fer possible l’aplicació dels principis de provinença i 
territorialitat en el tractament i l’accés dels documents. La Xarxa d’Arxius Comarcals 
és titularitat de la Generalitat i correspon al Departament de Cultura la seva direcció, 
l’impuls i la coordinació.  
III. El  Centre de la Imatge de la Diputació de Girona (INSPAI) és un servei públic 
especialitzat i constitueix un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, 
tractament, conservació, difusió, formació, creació i promoció de la imatge fixa 
(fotografia) i en moviment (audiovisual). 
IV. Els principals objectius d’INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i 
audiovisual de les comarques gironines i fer-ne difusió; també procura promoure la 
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fotografia actual i donar-la a conèixer mitjançant exposicions i publicacions. 
V. El patrimoni documental fotogràfic i audiovisual forma part del patrimoni cultural 
català, i en aquest sentit, ha de ser objecte de protecció i conservació per part de les 
dues Administracions. 
VI. El Departament de Cultura, a través del Servei de Coordinació General d’Arxius de 
la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni i la Diputació de 
Girona, a través d‘INSPAI, ja havien col·laborat prèviament en el projecte ”Estudi de 
camp de les col·leccions i dels fons fotogràfics dels ajuntaments de les comarques 
gironines“ i actualment tenen objectius comuns i/o complementaris en el terreny de la 
recuperació dels fons documentals  que conformen el patrimoni fotogràfic de 
Catalunya. 
Que, per tot l’anterior, les dues institucions consideren convenient establir les 
corresponents bases de col·laboració que permetin consolidar aquesta iniciativa i 
dotar-la de la continuïtat necessària per aconseguir els objectius que hi són vinculats, 
les parts subscriuen el present conveni marc, que es regirà pels següents 

PACTES 

Primer.- El Departament de Cultura a través del Servei de Coordinació General 
d’Arxius de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni i la 
Diputació de Girona, a través d’INSPAI, col·laboraran en dur a terme actuacions de 
protecció i difusió del patrimoni fotogràfic i audiovisual de les comarques de Girona. 
Segon.- El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei 
de Coordinació General d’Arxius de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni, en compliment de l’article 24 de la Llei 10/2001, d’arxius i 
documents i dins el Pla Nacional de Fotografia, impulsarà la realització del Cens de 
Fotografia de les comarques gironines . 
Tercer- La Diputació de Girona a través d’INSPAI col·laborarà en l’elaboració dels 
treballs de camp i en la difusió dels resultats del Cens de Fotografia de les comarques 
gironines. 
Quart.- Les parts es comprometen en la mesura dels mitjans de què puguin disposar, 
i d’acord amb la legislació vigent, a:  

a) Facilitar els instruments i els recursos requerits pel desenvolupament dels 
projectes que s’hagin de dur a terme. 

b) Afavorir la participació conjunta en projectes d’investigació en relació als fons 
fotogràfics i audiovisuals. 

c) Prestar-se assessorament mutu i desenvolupar conjuntament projectes i 
programes de col·laboració en qüestions relacionades amb l’activitat de les 
dues administracions. 

d) Intercanviar publicacions i materials didàctics. 
e) Facilitar l’intercanvi de coneixement i experiències. 
f) Col·laborar en el  tractament, l’accés i la difusió dels fons fotogràfics i 

audiovisuals de la demarcació de Girona. 
g) Portar a terme les accions que siguin considerades d’interès mutu, dins de les 

disponibilitats de les parts i de les matèries que constitueixen l’objecte 
d’aquest acord. 

h) Col·laborar en les polítiques de protecció i promoció del patrimoni fotogràfic i 
audiovisual de les comarques gironines. 

Cinquè.- Es constituirà una comissió de seguiment formada per la persona que ocupi 
el càrrec de cap del Servei de Coordinació General d’Arxius del Departament de 
Cultura i la persona que ocupi el càrrec de cap del Servei d’INSPAI de la Diputació de 
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Girona així com, dues persones especialistes designades per cadascuna de les parts. 
Aquesta comissió de seguiment serà l’òrgan de potenciació, seguiment i avaluació de 
les accions i els projectes derivats d’aquest conveni i es reunirà almenys una vegada 
a l’any. 
Sisè.- Del present conveni no se’n deriven obligacions econòmiques específiques: Pel 
què fa al Departament de Cultura i la Diputació de Girona, les actuacions previstes en 
aquest document es poden dur a terme a través del pressupost ordinari i el seu 
personal.  
Cada iniciativa  específica concreta que pugui sorgir d’aquesta col·laboració s’haurà 
de detallar a través d’un acord específic que contempli les activitats a realitzar, les 
persones, els mitjans disponibles, el pressupost i el finançament necessari per a dur-
les a terme. 
Setè.- Les administracions signants faran menció explícita del suport del Departament 
de Cultura i de la Diputació de Girona en totes aquelles activitats de difusió que 
realitzi vinculades a aquesta col·laboració. Igualment es comprometen a incloure, en 
les seccions corresponents de les seves pàgines web oficials, els enllaços pertinents 
de l’altra institució col·laboradora. 
Vuitè.- La durada d’aquest acord és d’un any prorrogable tàcitament. Les parts poden 
renunciar mitjançant un escrit fefaent, amb tres mesos d’anticipació al seu venciment, 
sense que això afecti els convenis específics en realització que hi puguin haver, la 
terminació dels quals es duria a efecte, en tot cas, de conformitat amb el que 
estableixen els dits convenis. 
Novè.- Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa, en conseqüència es 
regirà pels seus pactes i, subsidiàriament, per la legislació administrativa aplicable. 
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest document les parts 
el signen en dos exemplars i a un sol efecte al lloc i el dia que consten a 
l’encapçalament.” 
 
SEGON. Notificar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a Cooperació Cultural per al seu coneixement i 
efectes. 
 
10. JG938/000121/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Palamós per al finançament del Festival Amb 
So de Cobla (Exp. 2017/5327) 

 
L’Ajuntament de Palamós ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Festival Amb So de Cobla i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/5327). 
 
El Festival Amb So de Cobla neix d’un projecte inspirat per l’Agrupació Sardanista 
Costa Brava de Palamós, acollit i impulsat per la Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Cultural, gestionat per l’Ajuntament de Palamós i amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona. Amb So de Cobla neix amb la intencionalitat 
de difondre la música de cobla més enllà de les audicions de sardanes. Amb So de 
Cobla vol transgredir i presentar els instruments de la cobla catalana en nous 
formats, nous ritmes... vol obrir-los a tot el ventall de combinacions possibles. Aquesta 
idea es reforça amb la voluntat de portar a terme propostes per atraure a tot tipus de 
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públics, així com de posar en valor la música popular i tradicional entre l’oferta d’estiu 
a la Costa Brava i per extensió a comarques de Girona. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Girona, en data de 21 de febrer de 2017, va 
aprovar una subvenció consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de 
Palamós, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Palamós, per al finançament del 
Festival Amb So de Cobla, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/5327 Ajuntament de 
Palamós 

P1712500F Festival 
Amb So de 
Cobla 

Fins al 6 
d’agost de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

53.000,00 € 53.000,00 € 23.000,00 € 43,39 % 53.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-TRES MIL EUROS 
(23.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46229 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter 
singular i està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en 
el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
El període d’execució de l’actuació subvencionada és fins el dia 6 d’agost de 2017.   
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
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Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de Palamós, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció 
per l’import de 23.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 43,39 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè 
d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament de Palamós ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 53.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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 Amb So de Cobla. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de setembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Ajuntament de Palamós presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
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 
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concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 
Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent 
ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un 
termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest incompliment 
pot comportar la revocació de la subvenció. 
Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no 
és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir 
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament 
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, 
s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència 
de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Palamós, té les obligacions 
següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
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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L’Ajuntament de Palamós, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
 
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 
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subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Palamós. 
 
11. JG938/000122/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu per al 
finançament de la 42a Trobada amb els acordionistes del Pirineu_concert 
(Exp. 2017/5315) 

 
L’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, han sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de la trobada d’acordionistes del Pirineu a Puigcerdà i 
s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/5315). 
 
La trobada d’acordionistes del Pirineu a Puigcerdà, reunirà seixanta músics de tretze 
països diferents en la seva 42èna edició. Durant els anys setanta la trobada només es 
realitzava a la població d’Arsèguel i es feia un únic concert. Ara la trobada té una 
durada d’una setmana i es porta a terme a diversos municipis de les comarques de 
l’Alt Urgell i de la Cerdanya. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per a cultura popular i tradicional. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades 
amb la cultura popular i tradicional catalana, així com garantir la difusió a totes les 
comarques gironines. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del 
Pirineu, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del 
Pirineu, per al finançament de la trobada d’acordionistes del Pirineu a Puigcerdà, que 
es detallen a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/5315 Associació 
Arsèguel i els 

G25060336 Trobada 
d’acordioni

Fins al 2 
d’agost de 
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Acordionistes 
del Pirineu 

stes del 
Pirineu a 
Puigcerdà 

2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

11.000,00 € 11.000,00 € 6.000,00 € 54,54 % 11.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SIS MIL EUROS, (6.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48022 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és fins el dia 2 d’agost de 2017.   
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, 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 6.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 54,54 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, han de justificar la subvenció 
concedida, per l’import d’11.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
la trobada d’acordionistes del Pirineu a Puigcerdà. 
 
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 l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, presenti la 
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el 
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions 
que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
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a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, 
l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que 
aquestes permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En el 
requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de 
fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb 
l’advertència de que aquest incompliment pot comportar la revocació de 
la subvenció. 

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’Associació Arsèguel i els Acordionistes del 
Pirineu, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, i els tercers relacionats amb 
l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les 
actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, 
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera 
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les 
sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
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persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

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

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

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

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
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subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, 
amb seu a Arsèguel. 
 
12. JG938/000123/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir a la Coordinadora de 
Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC) una subvenció nominativa 
per a activitats de cooperació i foment de la recerca local i comarcal per a 
l'any 2017 (Exp. 2017/4772) 

 
La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC), ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per a la realització de diverses activitats de cooperació i foment 
de la recerca local i comarcal per a l’any 2017, i s’ha instruït l’expedient corresponent. 
(Exp. 2017/4772). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana, 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. 
 
Vistos aquests antecedents, i 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. Concedir a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
(CCEPC), per a l’anualitat de 2017, la subvenció que es detalla a continuació:  
 
Expedient    Beneficiari NIF 
2017/4772 COORDINADORA DE CENTRES 

D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA 
(CCEPC) 

G25314048 

Objecte de la subvenció 
Activitats de cooperació i foment de la recerca local i comarcal per a l’any 2017 

Subvenció 
Import concedit Import a justificar % regulador 

8.000,00 € 12.390,00 € 64,56 % 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VUIT MIL EUROS (8.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 503/3340/48003 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
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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 activitats de cooperació i foment de la recerca 
local i comarcal per a 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 la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si 
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana (CCEPC) es compromet a:  
 
a) Dur a terme les activitats objecte de la subvenció en els termes de la seva 

sol·licitud.  

b) Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 
requerida respecte a les activitats per a les quals 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) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els 
mitjans de difusió que es derivin de les activitats subvencionades, 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. 
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SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 8.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 64,56 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana (CCEPC) ha de justificar la subvenció concedida per l’import de 12.390,00 € 
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 i justificants de despesa el destinatari de les quals sigui el 
beneficiari de la subvenció. El beneficiari podrà concertar l’execució total o parcial de 
les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats 
sempre que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat. 
 
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.  
 
Tan bon punt la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) 
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 
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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. 
 
La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 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.  

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.  

k) 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 
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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 la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana (CCEPC). 
 
13. JG938/000124/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Orquestra Simfònica del Vallès, SA, per al finançament de 
concerts simfònics a la província de Girona (2017/5097). 

 
L’Orquestra Simfònica del Vallès, SA, amb seu a Sabadell, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de l’organització de diversos concerts 
simfònics a les comarques gironines, i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2017/5097). 
 
L’Orquestra Simfònica del Vallès, és una realitat que porta la música al cor de les 
persones des de l’any 1987. Les emocions són el seu fort, i per transmetre-les, 
procuren fer participar el públic, innovar en els formats i en les maneres de fer música 
i aprofundir en el compromís de valor amb el País. La seva activitat se centra al Palau 
de la Música Catalana i també a la ciutat de Sabadell. Son també els titulars del circuit 
de l’Òpera a Catalunya i tenen una presència molt important a les xarxes socials. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Orquestra Simfònica del Vallès, SA, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Orquestra Simfònica del Vallès, SA, amb seu a 
Sabadell, per al finançament del projecte d’organització de diversos concerts 
simfònics a les comarques gironines, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 
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2017/5097 Orquestra 
Simfònica del 
Vallès, 
SA_Sabadell 

A58683848 Concerts 
simfònics a 
les 
comarques 
gironines 

Des de l’1 
de gener al 
19 d’agost 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

122.900,00  
€ 

122.900,00 € 25.000,00 € 20,34 % 122.900,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS, 
(25.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47920 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme des de l’1 de 
gener fins al 19 d’agost de 2017 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Orquestra Simfònica del Vallès, SA, accepta la subvenció, així com 
les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 25.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 20,34 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Orquestra Simfònica del Vallès, SA, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 122.900,00 € corresponents a l’import de les despeses  que consten en el 
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pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
 
Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), a l’apartat de documentació, que ha de contenir la informació 
següent: 
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
dels concerts simfònics realitzats a les comarques gironines. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia 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 l’Orquestra Simfònica del Vallès, SA, 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 
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 

concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi 
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’Orquestra Simfònica del Vallès, SA, 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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L’Orquestra Simfònica del Vallès, SA, 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 
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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 l’Orquestra Simfònica del Vallès, SA, amb seu a 
Sabadell. 
 
14. JG938/000126/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de La Bisbal d'Empordà per al finançament de la 
22a Fira de Circ al Carrer (2017/5571). 

 
L’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de l’organització de la 22a Fira de Circ al Carrer i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2017/5571). 
 
La Fira de Circ al Carrer de La Bisbal, es realitza de forma conjunta entre l’Ajuntament 
i l’Associació Cultural Fira de Circ al Carrer. És un dels esdeveniments culturals més 
destacats del municipi i més ben valorat per part dels ciutadans com a element de 
cohesió social ja que facilita l’accés a la cultura i afavoreix la convivència ciutadana. 
Va adreçada al públic familiar i els seus espectacles majoritàriament són gratuïts i es 
porten a terme en espais emblemàtics de la ciutat. Hi participen trenta-cinc 
companyies el 60% de les quals són catalanes.  
 
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 circ. 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 el Ple de la Diputació de Girona, en data de 21 de febrer de 2017, va 
aprovar una subvenció consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de La 
Bisbal d’Empordà, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es 
pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en 
l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, per al 
finançament de la 22a Fira de Circ al Carrer, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/5571 Ajuntament de 
La Bisbal 
d’Empordà 

P1702500H Fira de Circ 
al Carrer 

Fins al 16 
de juliol de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

67.000,00 € 67.000,00 € 25.000,00 € 37,31 % 67.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS 
(25.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46204 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter 
singular i està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en 
el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és fins al 16 de juliol de 2017.  
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de La Bisbal 
d’Empordà, accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, 
a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció 
per l’import de 25.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 37,31 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè 
d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 67.000,00 € corresponents a l’import de les 
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat 
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que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de 
documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
la 22a Fira de Circ al Carrer. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de setembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
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a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, 
l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que 
aquestes permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En el 
requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de 
fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb 
l’advertència de que aquest incompliment pot comportar la revocació de 
la subvenció. 

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, té les 
obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
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persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos.  

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

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

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

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

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

raó de l’exercici de llurs càrrecs.  
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.  

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà. 
 
15. JG938/000022/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Presidència de 12-
05-2017, d'aprovar presentació candidatura a la 2a fase de la segona 
convocatòria del projecte COOPEREM. Exp. 2016/7335 
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Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de la Presidència de data  12 
de maig de 2017, relatiu a l’aprovació presentació la candidatura a la 2a fase de la 
segona convocatòria de projectes del projecte COOPEREM. (Exp. 2017/7335). 
L’esmentat Decret es transcriu literalment tot seguit: 
 
“Atès que el 19 de maig de 2015 la Comissió Europea aprova el Programa 
INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020 (Programa operatiu de cooperació territorial 
Espanya – França – Andorra), en què es preveu un 65% de finançament FEDER per 
als projectes seleccionats. (Exp. 2017/7335). 
Atès que es presentar una candidatura de projecte a la 2a convocatòria POCTEFA 
2014-2020 per al projecte COOPEREM (Cooperació operativa d’emergències i 
prevenció) de la segona convocatòria POCTEFA 2014-2020. 
Vist que el President de la Diputació va manifestar per escrit el 30 de novembre de 
2016 la voluntat de la Diputació de Girona de participar com a soci en el projecte 
COOPEREM, liderat pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.  
Atès que el passat 12 d’abril la candidatura presentada a la segona convocatòria de 
projectes POCTEFA 2014-2020 va ser admesa a tràmit i passa a la 2a fase de la 
segona convocatòria de projectes. 
Vist que el conjunt de socis han acordat un pressupost de 2.556.505 € que, d’acord amb el 
repartiment intern, la Diputació de Girona, en el cas de ser finalment beneficiari del projecte, 
haurà de dur a terme, durant el període que va de l'1 de gener 2018 al 31 de desembre de 
2020, accions per import de 240.000 €. 
Atès que la taxa de cofinançament per part dels fons FEDER del programa POCTEFA és del 
65%, la qual cosa representa que la Diputació de Girona rebrà, en cas de concedir-se el 
projecte, un reemborsament de 156.000 €. 
Vist l'informe del Servei de Medi Ambient de data 8 de maig de 2017. 
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de 
règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim 
local), proposo elevar a la Presidència de la Diputació la següent 
RESOLUCIÓ 
PRIMER. Aprovar presentar la candidatura a la 2a fase de la segona convocatòria de projectes 
del projecte COOPEREM. 
SEGON. Demanar una subvenció de 156.000 € al programa POCTEFA per a les accions 
pròpies de la Diputació de Girona, el que correspon al 65% del cost total (240.000 €). 
TERCER. Aprovar el text del Conveni Transfronterer de Partenariat, amb el següent tenor 
literal: 
“PROGRAMME INTERREG V A ESPAGNE / FRANCE / ANDORRE (POCTEFA) 
2014-2020 
CONVENTION TRANSFRONTALIERE DE PARTENARIAT  
Coopération opérationnelle d’urgence et de prévention des incendies (COOPEREM) 
LES SOUSSIGNES 
Departament d’Interior Generalitat de Catalunya (DINT), administration publique, 
S0811001G  
Représenté légalement par Cèsar Puig Casañas, 
en qualité de Secrétaire général, 
Coordonnées postales : 
C/Diputació, 355 
08009 Barcelona, España 
Téléphone : +34 935 512 000, fax: XXXX 
e-mail : sg.interior@gencat.cat  
Ci-après désigné Chef de file du projet, 
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Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya 
(DARP), administration publique, S0811001G 
Représenté légalement par David Mascort Subiranas, 
en qualité de Secrétaire général, 
Coordonnées postales : 
C/ Gran Via de les Corts Catalanes 612-614 
08007, Barcelona, España 
Téléphone: +34 933 046 700 , fax: XXXX 
e-mail: sg.darpa@gencat.cat 
Ci-après désigné Partenaire 1, 
Diputació de Girona (DDGI), administration publique, P17000000A 
Représenté légalement par Pere Vila Fulcarà, 
en qualité de Président,  
Coordonnées postales : 
C/ Pujada de Sant Martí, 4-5 
17004 Girona, España 
Téléphone: +34 972 185 000, fax: XXX 
e-mail: presidencia@ddgi.cat 
Ci-après désigné Partenaire 2, 
Service Départemental d’Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales (SDIS66), 
administration publique, 28660001000016 
Représenté légalement par Jean-Pierre Salles-Mazou, 
en qualité de Colonel – Director Departament,  
Coordonnées postales : 
1 rue du lieutenant Gourbault 
66000 Perpignan 
Téléphone : +33 468 637 805, fax XXX 
e-mail : jean-pierre.sales-mazou@sdis66.fr 
Ci-après désigné Partenaire 3, 
Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales (CDPO), administration publique, 
22660001300016 
Représenté légalement par Hermeline Malherbe, 
en qualité de Président,  
Coordonnées postales : 
24 quai Sadi Carnot 
66000 Perpignan Cedex 
Téléphone : +33 468 858 585, fax : XXXX, e-mail : cd66@cd66.fr  
Ci-après désigné Partenaire 4, 
Office National des Forêts (ONF), administration publique, 66204311600018 
Représenté légalement par Yvon Duché, 
en qualité de Chef du service DFCI Méditerranée,  
Coordonnées postales : 
2 avenue de Saint-Mandé  
75570 Paris 
Téléphone : +33 442 175 704, fax : XXX, e-mail : yvon.duche@onf.fr 
Ci-après désigné Partenaire 5, 
Syndicat Intercommunal à Vocation unique (SIVU) des ALBERES, administration 
publique, 25660108900012 
Représenté légalement par Yves Porteix, 
en qualité de Président,  
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Coordonnées postales : 
Hôtel de ville,  
Rue de la caserne 
66690 Sorede 
Téléphone : +33 468 892 206, fax : XXX, e-mail : compta2@mairie-sorede.fr 
Ci-après désigné Partenaire 6 
Vus les Règlements communautaires portant dispositions sur les fonds structurels 
européens et notamment les Règlements : 
(CE) Nº 1299/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 
2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds Européen 
de développement régional à l’objectif « Coopération Territoriale Européenne ». 
(CE) Nº 1301/2013 PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 
2013 relatif au Fonds Européen de développement régional et aux dispositions 
particulières relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi »; 
(CE) N° 1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds Européen de développement 
régional, au fonds social européen, au fonds de cohésion, au fonds européen agricole 
pour le développement rural et au fonds pour les affaires maritimes et la pêche, 
portant disposition générale applicable au fonds européen de développement 
régional, au fonds social européen, au fonds de cohésion et au fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche; 
Vu le Programme INTERREG V A Espagne/ France /Andorre (POCTEFA) 2014-200 
approuvé par la Commission Européenne le 19 mai 2015 par décision C (2015) 3086 ; 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
Les entités précitées s’engagent à respecter la présente convention, qui définit leurs 
droits, leurs obligations et leurs responsabilités respectives quant à la réalisation du 
projet intitulé COOPEREM présenté sur l’axe 2 du Programme INTERREG V A 
Espagne-France-Andorre (POCTEFA) 2014-2020, dont le contenu est approuvé par 
tous les partenaires. 
Le projet prévoit un nombre total de 7 partenaires, un coût total éligible de 
2.556.505,00 €. 
Le formulaire de candidature du projet et ses annexes respectives font partie 
intégrante de la présente convention. 
ARTICLE 2 – DESIGNATION DU CHEF DE FILE DU PROJET 
Le partenaire DINT est désigné par l’ensemble des autres partenaires comme étant le 
Chef de file du projet, objet de la présente convention de partenariat.  
Le Chef de file du projet s’engage à être : 
- l’interlocuteur du Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées et du 

Ministerio de Economia y Hacienda respectivement Autorité de Gestion et Autorité 
de Certification du Programme INTERREG V A Espagne-France-Andorre 
(POCTEFA) 2014-2020 ainsi que des Autorités Nationales et du Coordinateur 
Territorial concerné par le projet ; 

- le coordonnateur des partenaires signataires de la présente convention pour tous 
les aspects relevant de la gestion technique, administrative et financière du projet. 

Pour l’ensemble des partenaires signataires de la présente convention, le chef de file 
répondra: 

- de la mise en œuvre et de l’état d’avancement du projet en termes 
d’exécutions techniques, physiques et financières ; 

ARTICLE 3 – RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU  CHEF DE FILE  
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Le Chef de file doit respecter les dispositions et obligations figurant à l’article 13 du 
Règlement CE 1299/2013. 
De plus, le Chef de file est désigné en tant que tel afin de : 
- transmettre, au nom de tous les partenaires,  à l’Autorité de Gestion, via le SC, 

administration de dépôt, le projet incluant l’ensemble de la documentation 
afférente au projet mentionné dans le formulaire de candidature du projet qui 
précise également le coût et le nombre de partenaires ; 

- répondre, en tant que référent unique et en accord avec les autres partenaires, 
aux demandes d'information qui émaneraient du SC chargé de l’instruction du 
projet; 

- communiquer aux autres partenaires les résultats de l'instruction et les décisions 
adoptées par le Comité de Programmation ; 

- communiquer à l'Autorité de Gestion, avec copie au SC et aux Coordinateurs 
Territoriaux pour les projets de proximité1 les décisions et les modifications 
adoptées par l'ensemble des partenaires ; 

- cosigner avec l’Autorité de Gestion la convention de financement FEDER ; 
- veiller au démarrage coordonné du projet et en informer l'Autorité de Gestion ; 
- pourvoir à l’exécution des actions du projet selon les modalités et les délais prévus 

dans le formulaire de candidature  annexé ; en cas de retard dans le démarrage 
ou la réalisation des actions, tenir informé l’Autorité de Gestion ; 

NB: le démarrage du projet devra intervenir dans un délai de 3 mois après signature de 
la convention de financement FEDER 
- solliciter auprès de l’Autorité de Gestion les versements des fonds FEDER tels 

que prévus dans la convention de financement FEDER; 
- garantir à l'Autorité de Gestion la tenue d'une comptabilité séparée pour 

l'ensemble de l’opération cofinancée par le Programme et se soumettre à tout 
contrôle sur pièce et sur place effectué par toute instance mandatée par l’Autorité 
de Gestion, l’Autorité de Certification, la Commission Européenne ou les Autorités 
Nationales; 

- vérifier que les dépenses présentées, sur la base des modèles fournis par le 
Programme, par les partenaires participant à l’opération ont été payées dans le 
but de mettre en œuvre les actions du projet dans lesquelles ils sont impliqués et 
que ces dépenses ont été validées par les services contrôleurs. 

- être responsable des dépenses déclarées de l'opération et de vérifier que celles-ci 
correspondent à l'exécution de l'opération. 

ARTICLE 4 – RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DES PARTENAIRES DU 
PROJET  
4.1-  Tous les partenaires de la présente convention, y compris le Chef de file, 

                                                 
1 Projets de proximité : Projets au niveau desquels tous les bénéficiaires appartiennent à une 
même zone géographique prédéfinie du programme : 
Est : Catalogne, Andorre, avec les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, et les 
départements de la Haute-Garonne, l’Ariège et des Pyrénées Orientales. 
Centre : Aragon avec la Région Midi Pyrénées, les départements de Haute-Garonne et 
Hautes-Pyrénées. 
Ouest : Pays Basque, Aragon, Navarre, La Rioja, Région Aquitaine, département des 
Pyrénées Atlantiques. 
Un tel projet se déroule et concerne exclusivement un seul et même territoire géographique. 
Projets transversaux : Projets qui ne remplissent pas les conditions requises pour être 
considérées en tant que projets de proximité 
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s’engagent pour leur participation respective dans la réalisation du projet commun 
visé à l’article 1 de la présente convention, à : 
- tenir une comptabilité séparée de leurs dépenses et de leurs Cofinancements 

Publics Nationaux (CPN) ;  
- s’informer mutuellement des modifications et/ou retards de réalisation des actions 

du projet ; 
- assurer la publicité de la participation européenne selon les dispositions établies 

par l’annexe XII paragraphe 2.2 du Règlement Communautaire CE 1303/2013 en 
vigueur (panneaux, information des publics concernés, ...) et les dispositions 
nationales spécifiques; 

- respecter les politiques communautaires (qui lui sont opposables), et notamment 
les règles de : 

o concurrence et de passation des marchés publics, 
o protection de l’environnement, 
o l’égalité des chances entre femmes et hommes. 

- transmettre aux services contrôleurs chargés de la validation des dépenses du 
projet toutes les pièces justificatives des partenaires nécessaires aux versements 
de la subvention FEDER (factures acquittées et/ou pièces de valeur probantes 
équivalentes, certificats administratifs, données relatives aux indicateurs 
physiques de réalisation, de résultat et d’impact …) ; 

- assumer leur responsabilité en cas d’irrégularité des dépenses déclarées. 
4.2- Afin de faciliter les obligations du Chef de file vis-à-vis de l’Autorité de Gestion, 
dans le cadre de leurs droits et obligations vis-à-vis du Chef de file du projet, les 
partenaires non-chefs de file acceptent la coordination technique, administrative et 
financière du Chef de file et s’engagent à l’informer régulièrement de l’avancement de 
leur participation au projet visé à l’article 1. 
Ils s'engagent notamment à : 
1. Fournir dans les plus brefs délais les réponses aux demandes d'information ainsi 
que les documents complémentaires nécessaires à l'instruction du projet ; 
2. Communiquer leur accord quant aux décisions et éventuelles modifications que 
pourraient adopter le Comité de Programmation et qui leur seraient communiquées 
par le Chef de file ; 
3. Réaliser les activités qui leur incombent selon les modalités et les délais prévus par 
le formulaire de candidature annexé, en cas de programmation du projet ; 
4. Transmettre au Chef de file un état d’avancement physique, administratif et 
financier périodique; 
5. Informer le Chef de file des déclarations de dépenses en vue des demandes 
d’acompte et de solde de la subvention communautaire ; 
6. Transmettre au Chef de file les documents afférents à l’exécution des actions du 
projet relevant de leur responsabilité afin d’élaborer les rapports d’activités ; 
7. Mettre à disposition les pièces nécessaires aux contrôles et aux certifications de 
dépenses. A cette fin, ils s’engagent à conserver et à tenir disponible au cours des 3 
années suivant le paiement du solde de la subvention l’ensemble des justificatifs 
relatifs aux dépenses du projet. 
8. Outre le remboursement au chef de file des indus identifiés à la suite de contrôles, 
les partenaires s'engagent à honorer les demandes de remboursement émanant de 
l'Autorité National qui, pour le territoire national auquel il appartient, est responsable in 
fine de la récupération des indus. 
A l’appui de leurs demandes de paiement FEDER, ils lui fournissent: 
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- un compte-rendu d’exécution d’une part, et un état récapitulatif détaillé des travaux 
et dépenses réalisés d’autre part, accompagnés des pièces justificatives et 
factures acquittées et/ou des pièces comptables permettant de vérifier les 
paiements effectifs réalisés ; 

- un état récapitulatif certifié exact par les responsables administratifs et financiers 
de la structure, attestant de la perception des cofinancements publics prévus au 
plan de financement. 

ARTICLE 5 – PRESENTATION DU PROJET – ACTIONS A FINANCER - 
FINANCEMENT 
5.1- Le projet prévoit une durée de réalisation de 36 mois. La date prévisionnelle de 
démarrage est fixée au 1er Janvier 2018. La date prévisionnelle d’achèvement du 
projet est fixée au 31 Décembre 2020. 
5.2- Les partenaires s’engagent à réaliser et à financer les actions décrites dans le 
formulaire de candidature, conformément au plan de financement signé annexé à la 
présente convention. 
5.3- Afin de permettre la programmation du projet, les décisions d’attributions des 
cofinancements sollicités devront être obtenues au plus tard lors de la présentation du 
projet au Comité de Programmation du Programme INTERREG V A 
Espagne/France/Andorre (POCTEFA) 2014-2020. 
 L’ensemble des cofinancements publics sollicités, voire déjà obtenus, pour la mise 

en œuvre du projet devront être clairement identifiés en tant que cofinancement 
octroyé au projet mentionné à l’article 1 de la présente convention. 

 Si le cofinancement public fait l’objet d’une décision d’octroi antérieure au dépôt du 
projet au présent Programme communautaire, une lettre de valorisation de la 
subvention devra être obtenue du co-financeur ; celle-ci devra spécifier son accord 
pour que le financement soit utilisé en tant que cofinancement public dans le plan 
de financement du partenaire concerné. Le partenaire devra dans ce cas 
également justifier que la subvention valorisée ne fait l’objet d’aucune autre 
demande de subvention auprès d’un autre programme de subvention 
communautaire. 

5.4- Cofinancement communautaire: la subvention communautaire est calculée par 
rapport au coût total du projet. 
Conformément au plan de financement prévisionnel annexé, le Chef de file sollicite au 
nom de tous les partenaires la subvention communautaire. 
La remontée des dépenses auprès des services chargés du contrôle et de la 
validation des dépenses devra s’effectuer en continu et à minima 1 fois par an.  
5.5- L’Autorité de Certification versera la subvention communautaire aux partenaires, 
conformément au plan de financement, selon leurs dépenses certifiées et validées par 
les services en charge du contrôle. 
ARTICLE 6 – MODIFICATIONS, REVERSEMENT ET RESILIATION : 
6.1 Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant qui devra 
être soumis à l’approbation des instances de pilotage du projet. 
Chaque bénéficiaire participant à l’opération assume la responsabilité en cas 
d’irrégularités des dépenses qu’il a déclarées. 
Par conséquent : 
6.2- En cas de non-respect par un (des) partenaire(s) des clauses de la présente 
convention et en particulier, de la non-exécution totale ou partielle de la part du projet 
lui (leur) incombant, de la modification du plan de financement ou du programme des 
travaux sans autorisation préalable, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de 
la présente convention ou du refus de se soumettre aux contrôles ; le Chef de file 
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exigera le reversement partiel ou total des sommes FEDER versées à son (ses) 
partenaire(s). 
6.3- Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le(s) partenaire(s) 
concerné(s) s’engage(nt) à procéder au reversement des fonds FEDER indûment 
perçus dans les plus brefs délais et, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la 
réception de l’ordre de reversement transmis au Chef de file par l’Autorité de Gestion.  
ARTICLE 7 – DUREE 
La présente convention entrera en vigueur à partir du 1er Janvier 2018 et prendra fin à 
la date d’échéance qui sera fixée par la convention de financement du FEDER. 
Les partenaires demeureront soumis aux dispositions et obligations qui en découlent. 
ARTICLE 8 - PUBLICITÉ ET COMMUNICATION 
8.1- Le premier bénéficiaire et les autres partenaires s’engagent à mettre en œuvre 
conjointement les actions de communication établies dans le formulaire de 
candidature (C.5 Action nº2) afin d’assurer une promotion adéquate du projet et des 
résultats obtenus auprès des destinataires et du public en général. 
8.2- Les parties signataires s’engagent à ce que toutes les actions élaborées dans le 
cadre du projet mentionnent que l’opération réalisée a été sélectionnée dans le cadre 
du programme opérationnel POCTEFA cofinancé par le FEDER conformément à 
l’annexe XII paragraphe 2.2 du Règlement communautaire CE 1303/2013 en vigueur.  
Cette publicité doit comporter obligatoirement l’emblème du  
Programme et de l’Union Européenne.8.3- Le logotype du Programme doit être utilisé 
conformément au « Manuel d’identité corporative ». Le logo de l’Union Européenne 
doit également figurer en respectant les normes graphiques définies dans l’annexe II 
du règlement (UE) nº821/2014. Cette documentation peut être obtenue auprès du 
Secrétariat Conjoint.  
8.4- Le non respect de la réglementation en matière de publicité peut donner lieu à 
des corrections financières. 
8.5- Le chef de file et les autres partenaires s’engagent à informer à l’avance au 
département de communication du SC des événements organisées afin de donner de 
la diffusion au projet; notamment sur les événements avec la participation des 
médias. 
ARTICLE 9 - DIFFUSION ET CAPITALISATION DES RÉSULTATS OBTENUS 
9.1 Le partenariat du projet s’engage à diffuser une présentation des résultats de leur 
projet et de les transmettre aux Etats membres, à l’Autorité de Gestion et au 
Secrétariat Conjoint. Par ailleurs, il s’engage à transmettre une copie des outils de 
diffusion et de communication réalisés au Secrétariat Conjoint. 
9.2 Le Chef de file et les autres partenaires doivent prendre en compte que les 
résultats obtenus doivent pouvoir être accessibles pour le public en général et pour 
toutes les parties intéressées en particulier. De plus, les bénéficiaires s’engagent à 
jouer un rôle actif dans toute action de capitalisation diffusion ou valorisation des 
résultats obtenus dans le cadre du projet. 
9.3 La diffusion des résultats doit par ailleurs mentionner que les opinions présentées 
n’engagent que la responsabilité du partenaire et, par conséquent, elles ne 
représentent en aucun cas, l’opinion officielle des organes de gestion du programme. 
9.4 Les partenaires du projet acceptent que les organes de gestion du programme 
soient autorisés à diffuser les informations relatives au projet dans le cadre des 
actions de diffusion et de capitalisation du programme en général (nom de l’entité et 
coordonnées du chef de file, nom des entités des autres partenaires, montant de 
l’aide octroyée, résultats et produits attendus/obtenus)  
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ARTICLE 10 - DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Tous les produits (matériels et intellectuels) réalisés dans le cadre du projet 
appartiennent dans leur intégralité aux partenaires du projet. Les organes de gestion 
du programme se réservent le droit de les valoriser dans le cadre de la publicité et 
capitalisation du programme. Les droits de propriété intellectuelle et industrielle 
préexistants qui sont mis à la disposition du projet sont pleinement respectés. 
ARTICLE 11 – LITIGES  
La présente convention est régie par la législation de l’État où se trouve le Chef de 
File du projet. 
ARTICLE 12 – EQUIVALENCE LINGUISTIQUE 
Les versions françaises et espagnoles de la présente convention font également foi. 
ARTICLE 13 – ENGAGEMENT DU PARTENARIAT 
Le Premier Bénéficiaire et l’ensemble des partenaires du projet : 
- Sollicitent auprès de la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP), Autorité de 

Gestion du Programme INTERREG V A Espagne/France/Andorre (POCTEFA), la 
subvention européenne FEDER conformément au plan de financement en 
annexe. 

- Déclarent avoir obtenu les cofinancements publics prévus au plan de financement 
du projet. 

- Attestent, par la présente, n’avoir pas obtenu, pour les actions prévues dans le 
projet présenté, d'autres aides ou subventions de l'Union européenne, de l'Etat ou 
de toute autre collectivité ou structure publique que celles indiquées par le plan de 
financement présenté. 

- S’engagent à respecter les obligations nationales et communautaires telles que 
prévues par les différentes règlementations en vigueur, notamment en matière de 
passation de marché publics, de recettes potentielles générées par le projet, de 
respect des règles en matière de concurrence. 

- Certifient l’exactitude des renseignements et des documents joints en annexe. 
ARTICLE 14 - AIDES D’ÉTAT 
Au cas où le Programme notifierait l’application de la règlementation d'aides d'État au 
partenariat du projet (aides d'Etat de premier niveau), les partenaires s'engagent à la 
respecter. Au cas où il y aurait des aides d'État de second niveau, le partenariat 
s'engage à les notifier aux groups ciblés. Dans les rapports intermédiaires et finaux de 
mise en œuvre, le chef de file fournira une description des mécanismes adoptés pour 
assurer le respect de ces mesures. 
ARTICLE 15 – ANNEXES 
Plan de financement signé par les partenaires. 
PROGRAMA INTERREG V A ESPAÑA / FRANCIA / ANDORRA  (POCTEFA) 2014-
2020 
CONVENIO TRANSFRONTERIZO DE PARTENARIADO 
Cooperación operativa de emergencias y prevención de incendios (COOPEREM) 
LOS ABAJO FIRMANTES 
Departament d’Interior Generalitat de Catalunya (DINT), administración Pública, 
S0811001G 
Representado legalmente por Cèsar Puig Casañas, 
En calidad de Secretario General, 
Dirección de correo: 
C/Diputació, 355 
08009 Barcelona, España 
Telf.:  +34 935 512 000, fax: XXXX 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 85

e-mail: sg.interior@gencat.cat 
A continuación nombrado Beneficiario principal/Jefe de Fila del proyecto, 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya 
(DARP), administración pública, S0811001G 
Representado legalmente por David Mascort Subiranas, 
En calidad de Secretario General, 
Dirección de correo: 
C/ Gran Via de les Corts Catalanes 612-614 
08007, Barcelona, España 
Telf.: +34 933 046 700, fax: XXXX 
e-mail: sg.darpa@gencat.cat 
A continuación nombrado Socio 1, 
Diputació de Girona (DDGI), administración pública, P17000000A 
Representado legalmente por Pere Vila Fulcarà, 
En calidad de Presidente, 
Dirección de correo: 
C/ Pujada de Sant Martí, 4-5 
17004 Girona, España 
Telf.: +34 972 185 000, fax XXX 
e-mail: presidencia@ddgi.cat 
A continuación nombrado Socio 2, 
Service Départemental d’Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales (SDIS66), 
administración pública, 28660001000016 
Representado legalmente por Jean-Pierre Salles-Mazou, 
En calidad de Coronel – Director Departamento, 
Dirección de correo: 
1 rue du lieutenant Gourbault 
66000 Perpignan 
Telf.: +33 468 637 805, fax XXX 
e-mail : jean-pierre.sales-mazou@sdis66.fr 
A continuación nombrado Socio 3, 
Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales (CDPO), administación publica, 
22660001300016  
Representado legalmente por Hermeline Malherbe, 
En calidad de Presidente, 
Dirección de correo: 
24 quai Sadi Carnot 
66000 Perpignan Cedex 
Telf.:+33 468 858 585, fax XXX, e-mail: cd66@cd66.fr 
A continuación nombrado Socio 4, 
Office National des Forêts (ONF), administración pública, 66204311600018 
Representado legalmente por Yvon Duché, 
En calidad de Chef du service DFCI Méditerranée, 
Dirección de correo: 
2 avenue de Saint-Mandé  
75570 Paris 
Telf.:+33 442 175 704, fax : XXX, e-mail : yvon.duche@onf.fr 
A continuación nombrado Socio 5, 
Syndicat Intercommunal à Vocation unique (SIVU) des ALBERES, administración 
publica, 25660108900012 
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Representado legalmente por Yves Porteix, 
En calidad de President, 
Dirección de correo: 
Hôtel de ville,  
Rue de la caserne 
66690 Sorede 
Telf.:+33 468 892 206, fax :XXX, e-mail : compta2@mairie-sorede.fr 
A continuación nombrado Socio 6 
Vistos los reglamentos comunitarios referentes a disposiciones sobre los fondos 
estructurales europeos y más concretamente los reglamentos :  
(CE) Nº 1299/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, del 12 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al 
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de “Cooperación 
Territorial Europea”. 
(CE) Nº 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre 
disposiciones específicas relativas al objetivo de “inversión en crecimiento y empleo”; 
(CE) Nº 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 17 de 
diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de cohesión, al 
fondo europeo agrícola de desarrollo rural y fondo europeo marítimo y de la pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al fondo europeo de 
desarrollo regional, al fondo social europeo, al fondo de cohesión y fondo europeo 
marítimo y de la pesca; 
Visto el Programa INTERREG V A España/ Francia/Andorra (POCTEFA) 2014/2020 
aprobado por la Comisión Europea el 19 de mayo de 2015 por decisión C (2015) 
3086 ; 
ARTICULO 1 – OBJETO DEL CONVENIO 
Las citadas entidades se comprometen a respetar el presente convenio, el cual define 
sus derechos, sus obligaciones y sus responsabilidades respectivas en cuanto a la 
realización del proyecto COOPEREM presentado en el eje 2 del Programa 
INTERREG V A España/Francia/Andorra (POCTEFA) 2014-2020, y cuyo contenido 
es aprobado por todos los socios.  
El proyecto prevé un número total de 7 socios, un gasto total elegible de 2.556.505,00 
€. 
El formulario de candidatura del proyecto y sus anexos respectivos forman parte 
íntegra del presente convenio. 
ARTICULO 2 – DESIGNACION DEL BENEFICIARIO PRINCIPAL/JEFE DE FILA DEL 
PROYECTO 
El socio DINT es nombrado por el conjunto de los otros socios como Beneficiario 
principal/Jefe de Fila del proyecto, objeto del presente convenio de partenariado. 
El Beneficiario principal/Jefe de Fila del proyecto se compromete a ser: 
- el interlocutor del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y del 

Ministerio de Economía y Hacienda, respectivamente Autoridad de Gestión y 
Autoridad de Certificación del Programa INTERREG V A España/Francia/Andorra 
(POCTEFA) 2014-2020 así como de las Autoridades Nacionales y del 
Coordinador Territorial implicado por el proyecto. 

- el coordinador de los socios firmantes del presente convenio en todos los 
aspectos que dependen de la gestión técnica, administrativa y financiera del 
proyecto. 
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El Beneficiario principal/Jefe de Fila responderá por el conjunto de los socios 
firmantes del presente convenio: 
- de la puesta en marcha y del avance del proyecto en términos de ejecuciones 

técnicas, físicas y financieras; 
ARTICULO 3 – RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 
PRINCIPAL/JEFE DE FILA 
El Beneficiario principal/Jefe de Fila debe respetar las disposiciones y obligaciones 
del artículo 13 del Reglamento CE 1299/2013. 
Además, el Beneficiario principal/Jefe de Fila es nombrado como tal con el fin de: 
- Transmitir, en nombre de todos los socios, a la Autoridad de Gestión, vía la SC, 

administración de recepción, el proyecto, incluyendo el conjunto de la 
documentación relativa al proyecto mencionado en el formulario de candidatura 
del proyecto, que establece también el gasto y el número de socios; 

- Responder, como único referente y de acuerdo con los otros socios, a las 
solicitudes de información que emanasen de la SC encargada de la instrucción del 
proyecto; 

- Comunicar a los otros socios los resultados de la instrucción y las decisiones 
adoptadas por el Comité de Programación; 

- Comunicar a la Autoridad de Gestión, con copia a la SC y a los Coordinadores 
territoriales para los proyectos de proximidad2, las decisiones y las modificaciones 
adoptadas por el conjunto de socios; 

- firmar conjuntamente con la Autoridad de Gestión el convenio de financiación 
FEDER; 

- velar por el arranque coordinado del proyecto e informar a la Autoridad de 
Gestión. 

- proceder a la ejecución de las acciones del proyecto según las modalidades y los 
plazos previstos en el formulario de candidatura anexado; en caso de retraso en el 
arranque o en la realización de las acciones, mantener informada a la Autoridad 
de Gestión. 

Nota: el inicio del proyecto deberá producirse en un plazo de 3 meses tras la firma del 
convenio de financiación FEDER. 
- solicitar a la Autoridad de Gestión los pagos de los fondos FEDER tal y como 

están previstos en el convenio de financiación FEDER; 
- garantizar frente a la Autoridad de Gestión el mantenimiento de una contabilidad 

separada para el conjunto de la operación cofinanciada por el programa y 
someterse a cualquier control documental y sobre el terreno efectuado por 
cualquier instancia delegada por la Autoridad de Gestión, la Autoridad de 
certificación, la Comisión Europea o las Autoridades Nacionales; 

                                                 
2 Proyectos de proximidad: Aquellos en los que todos y cada uno de los promotores 
pertenecen a una sola de las áreas definidas del Programa  
Este: Cataluña, Andorra con las Regiones Languedoc-Roussillon y Midi-Pyrénées, los 
departamentos de Haute-Garonne, Ariège y Pyrénées Orientales. 
Centro: Aragón con la Región Midi-Pyrénées, los departamentos de Haute-Garonne y Haute-
Pyrénées. 
Oeste: País Vasco, Aragón, Navarra, La Rioja, la Región Aquitania y el departamento de 
Pyrénées Atlantiques. 
El proyecto se desarrolla y afecta exclusivamente a una única área. 
Proyectos transversales: Aquellos en los que no se de alguna de las condiciones requeridas 
para su consideración como proyectos de proximidad. 
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- comprobar que los gastos presentados, en base a los modelos predispuestos por 
el programa, por los socios que participan en la operación, han sido pagados, con 
el fin de poner en marcha las acciones del proyecto en las cuales están 
implicados, y que esos gastos han sido validados por los servicios de control.  

- ser responsable de los gastos declarados de la operación y de verificar que los 
mismos corresponden a la ejecución de la operación. 

ARTICULO 4 – RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS DEL 
PROYECTO 
4.1- Todos los socios del presente convenio, incluido el Beneficiario principal/ jefe de 
fila, se comprometen en su respectiva participación en la realización del proyecto 
común descrito en el artículo 1 del presente convenio, a: 
- llevar una contabilidad por separado de sus gastos y de su Cofinanciación 

Pública. 
- informarse mutuamente de las modificaciones y/o retrasos en la realización de las 

acciones del proyecto. 
- asegurar la publicidad de la participación europea según las disposiciones 

establecidas por el anexo XII apartado 2.2 del Reglamento comunitario CE 
1303/2013 en vigor (paneles, información del público en cuestión, …) y las 
disposiciones nacionales específicas; 

- respetar las políticas comunitarias (que le vinculan), y especialmente las reglas 
de : 

o competencia y contratación, 
o protección del medio ambiente, 
o igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

- remitir a los servicios de control encargados de la validación de los gastos del 
proyecto todos los justificantes necesarios para los pagos de la subvención 
FEDER (facturas pagadas y/o justificantes de igual valor probatorio, certificados 
administrativos, datos relativos a los indicadores físicos de realización, de 
resultado y de impacto…) 

- asumir su responsabilidad en caso de irregularidades de los gastos declarados. 
4.2- Con el fin de facilitar las obligaciones del Beneficiario principal/Jefe de Fila en 
relación con la Autoridad de Gestión, en el marco de sus derechos y obligaciones con 
el jefe de fila del proyecto, el (los) socio(s) que no es (son) jefe de fila acepta(n) la 
coordinación técnica, administrativa y financiera del Beneficiario principal/Jefe de Fila 
y se compromete(n) a informarle regularmente del desarrollo de su participación en el 
proyecto referenciado en el artículo 1. 
Se compromete(n) especialmente a: 
1. Dar respuesta en el más breve plazo a las solicitudes de información, así como a 
suministrar los documentos complementarios necesarios para la instrucción del 
proyecto; 
2. Comunicar su acuerdo en cuanto a las decisiones y eventuales modificaciones que 
podría adoptar el Comité de Programación, y que le serían comunicadas a través del 
Jefe de fila; 
3. Realizar las actividades que le incumben según las modalidades y los plazos 
previstos en el formulario de candidatura anexo, en caso de programación del 
proyecto, 
4. Remitir al Beneficiario principal/Jefe de Fila un estado del avance físico, 
administrativo y financiero periódico;  
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5. Informar al Beneficiario principal/Jefe de Fila sobre las declaraciones de gastos 
debidamente firmadas, en vista de las solicitudes de pago a cuenta y de saldo de la 
subvención comunitaria;  
6. Remitir al Beneficiario principal/Jefe de Fila la documentación correspondiente a la   
ejecución de acciones del proyecto, en el marco de su responsabilidad para elaborar 
los informes de actividades;  
7. Suministrar la documentación necesaria en los controles y en las certificaciones de 
gastos. Con este fin, se comprometen a conservar y a tener a disposición durante los 
3 años siguientes al pago del saldo de la subvención, el conjunto de los justificantes 
relativos a los gastos del proyecto. 
8. Además de devolver al Beneficiario principal/Jefe de Fila los pagos indebidos 
identificados tras los controles, los beneficiarios se comprometen a efectuar el pago 
de las solicitudes de reembolso que haga la Autoridad Nacional del territorio nacional 
al que pertenece, que es la responsable de la recuperación de los pagos indebidos. 
En apoyo a sus solicitudes de pago FEDER, le suministra(n): 
- Un informe de ejecución por una parte, y un estado detallado recapitulativo de los 

trabajos y gastos realizados por otra, acompañado de los justificantes y de las 
facturas y/o documentos contables de igual valor probatorio que permitan verificar 
el pago efectivamente realizado. 

- Un recapitulativo certificado exacto por los responsables administrativo y 
financiero de la estructura, que de fe de la percepción de la cofinanciación pública 
prevista en el plan de financiación. 

ARTICULO 5 – PRESENTACION DEL PROYECTO – ACCIONES A FINANCIAR - 
FINANCIACION 
5.1- El proyecto prevé una duración de ejecución de 36 meses siendo la fecha 
prevista de arranque el 1 de Enero de 2018, y la fecha prevista de conclusión el 31 de 
Diciembre de 2020. 
5.2- Los socios se comprometen a realizar y financiar las acciones descritas en el 
formulario de candidatura, de conformidad con el plan de financiación firmado, 
anexado al presente convenio. 
5.3- Con el fin de permitir la programación del proyecto, las decisiones de 
atribuciones de cofinanciación solicitadas deberán obtenerse, como muy tarde, en el 
momento de la presentación del proyecto al Comité de Programación del Programa 
INTERREG V A España/Francia/Andorra (POCTEFA) 2014-2020. 
 El conjunto de las cofinanciaciones públicas solicitadas, en su caso ya obtenidas, 

para la puesta en marcha del proyecto, deberán estar claramente identificadas 
como cofinanciación otorgada al proyecto citado en el artículo 1 del presente 
convenio. 

 En el caso en que la cofinanciación pública sea objeto de una decisión de 
atribución anterior al depósito del proyecto al presente programa comunitario, 
deberá obtenerse una declaración de imputación de la subvención por parte de la 
administración pública; ésta deberá de expresar su acuerdo para que la 
financiación sea utilizada como cofinanciación pública en el plan de financiación 
del socio en cuestión. El socio deberá también, en este caso, justificar que la 
subvención valorizada no es objeto de ninguna otra solicitud de subvención 
dirigida a otro programa de subvención comunitaria.  

5.4- Cofinanciación comunitaria: La subvención comunitaria se calcula en base al 
coste total del proyecto. 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 90

De conformidad con el plan de financiación provisional en anexo, el Beneficiario 
principal/Jefe de Fila solicita en nombre de todos los socios la subvención 
comunitaria. 
La recepción de los gastos en los servicios encargados del control y validación de los 
gastos se hará de manera continua y como mínimo 1 vez al año. 
5.5- La Autoridad de Certificación pagará la subvención comunitaria a cada uno de los 
socios, de acuerdo con el plan de financiación, según sus gastos certificados y 
validados por los servicios encargados del control. 
ARTICULO 6 – MODIFICACIONES, REINTEGRO Y RESCISION  
6.1 Cualquier modificación del presente acuerdo será objeto de un apéndice que se 
someterá a los órganos de coordinación del proyecto. 
Cada socio del partenariado de la operación asumirá la responsabilidad en caso de 
cualquier irregularidad en el gasto que haya declarado. 
Por lo tanto: 
6.2- En caso de incumplimiento por uno(s) socio(s) de las cláusulas del presente 
convenio y en particular, de la no ejecución total o parcial de la parte del proyecto que 
le(s) incumbe, de la modificación del plan de financiación o del programa de los 
trabajos sin autorización previa, de la utilización de fondos no conforme al objeto del 
presente convenio o de la negativa a someterse a los controles; el Beneficiario 
principal/Jefe de Fila deberá exigir el reintegro parcial o total de los importes FEDER 
pagados a su(s) socio(s). 
6.3- En los casos citados en los puntos 1 y 2 del presente artículo, el (los) socio(s) en 
cuestión se compromete(n) a proceder al reintegro de los fondos FEDER 
indebidamente percibidos en el más breve plazo y, como muy tarde en los 30 días 
que siguen el recibo de la orden reembolso remitida al Jefe de fila por la Autoridad de 
Gestión. 
ARTICULO 7 – DURACION 
El presente convenio entrará en vigor el 1 de Enero de 2018 y finalizará con la fecha 
del cierre del convenio de financiación del FEDER. 
Los socios quedarán sometidos a las disposiciones y a las obligaciones que emanan 
de él. 
ARTÍCULO 8 - PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 
8.1- El Beneficiario principal/Jefe de Fila así como los demás socios se comprometen 
a poner en marcha conjuntamente las acciones de comunicación establecidas en el 
formulario de candidatura (C.5. Acción número 2) con el objeto de asegurar una 
adecuada difusión del proyecto y de los resultados alcanzados cara a los potenciales 
beneficiarios y el público en general. 
8.2- Las partes firmantes se comprometen a que en todas las acciones que se lleven 
a cabo en el marco del proyecto se mencione su elaboración en el marco del 
Programa operativo POCTEFA cofinanciado por el FEDER en conformidad con el 
anexo XII apartado 2.2 del Reglamento comunitario CE 1303/2013 en vigor. También 
deberá mostrarse obligatoriamente los emblemas del Programa y de la Unión 
Europea.  
8.3- El logotipo del Programa deberá ser utilizado de acuerdo al “Manual de Identidad 
Corporativa”. Asimismo, el emblema de la Unión Europea debe respetar las normas 
gráficas establecidas en el Anexo II del Reglamento (UE) nº 821/2014. La 
documentación podrá ser solicitada en todo momento a la Secretaría Conjunta.  
8.4- El incumplimiento de la normativa en materia de información y comunicación 
puede dar lugar a correcciones financieras. 
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8.5- El Beneficiario principal/Jefe de Fila así como los demás socios se comprometen 
a informar con antelación al departamento de comunicación de la SC de los eventos 
que se organicen para dar difusión al proyecto especialmente aquellos en los que 
participen los medios de comunicación. 
ARTICULO 9 - DIFUSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
9.1 El partenariado del proyecto se compromete a difundir una presentación de los 
resultados de su proyecto y a transmitirlos a los Estados Miembros, a la Autoridad de 
Gestión y a la Secretaría Conjunta. Asimismo, se compromete a remitir a la 
Secretaría Conjunta una copia de las herramientas de difusión y comunicación 
realizadas. 
9.2 El Beneficiario principal/Jefe de Fila y los otros socios han de tener en cuenta que 
los resultados obtenidos deben poder ser accesibles para el público general y para 
todas las partes interesadas en particular. Además, se comprometen también a tener 
un papel activo en las acciones de capitalización, difusión y valorización los 
resultados obtenidos del proyecto. 
9.3 La difusión de resultados debe mencionar que las opiniones reflejadas, 
comprometen únicamente al socio y que, en consecuencia, no representan en ningún 
caso la opinión oficial de los órganos de gestión del Programa. 
9.4 Los socios del proyecto aceptan que los órganos de gestión del Programa estén 
autorizados a difundir la información relativa al proyecto en el marco de las acciones 
de difusión y de capitalización del Programa en general (nombre de la entidad y datos 
del beneficiario principal/jefe de fila, nombre de las entidades de los otros socios, 
montante de ayuda FEDER concedida, resultados y productos esperados/obtenidos). 
ARTÍCULO 10 - DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL 
Todos los productos (materiales o inmateriales) creados en el marco del proyecto 
pertenecen en su integridad a los socios del proyecto. Los órganos de gestión del 
Programa se reservan el derecho de destacarlos en el marco de la publicidad y 
capitalización del Programa. Los derechos de propiedad intelectual e industrial 
preexistentes puestos a disposición del proyecto han de ser respetados plenamente. 
ARTICULO 11 - LITIGIOS  
El presente convenio se rige por la legislación del Estado donde se encuentra el 
Beneficiario principal/Jefe de Fila del proyecto. 
ARTICULO 12 – EQUIVALENCIA LINGÜÍSTICA 
Ambas versiones españolas y francesas del presente convenio dan fe. 
ARTICULO 13 – COMPROMISO DEL PARTENARIADO 
El Beneficiario principal/Jefe de Fila y el conjunto de socios del proyecto: 
- Solicitan a la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), Autoridad de Gestión 

del Programa INTERREG V A España/Francia/Andorra (POCTEFA) la subvención 
europea FEDER conforme al plan financiero en anexo. 

- Declaran haber obtenido las cofinanciaciones públicas indicadas en dicho plan 
financiero. 

- Declaran, por la presente, no haber recibido, para las acciones previstas en el 
presente proyecto, otras ayudas o subvenciones de la Unión Europea, del Estado 
o de otra administración o entidad pública salvo las indicadas en el plan financiero 
presentado. 

- Se comprometen a respetar las obligaciones nacionales y comunitarias tal y como 
están previstas en los diferentes reglamentos vigentes en particular, en temas de 
contratación pública, de potenciales ingresos generados por el proyecto, de 
respeto de las normas en materia de competencia. 

- Certifican la exactitud de la información y de los documentos adjuntos en anexo. 
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ARTICLE 14 – AYUDAS DE ESTADO 
En caso de que el Programa notifique la aplicación de la normativa de ayudas de 
Estado al partenariado del proyecto (ayudas de Estado de primer nivel), los socios se 
comprometen a cumplirla. En caso de ayudas de Estado de segundo nivel, el 
partenariado se compromete a notificarlo a los usuarios finales. En los informes 
intermedios y final de ejecución de la operación el Beneficiario principal/Jefe de fila 
describirá los mecanismos adoptados para el cumplimiento de esta medida. 
ARTICULO 15 – ANEXOS 
Plan financiero firmado por los socios. 
Fait à Girona, hecho en Girona 
en <chiffre / número> exemplaires / ejemplares, 
le <date> / el <fecha> 
Pour / Por Departament d’Interior Generalitat de Catalunya DINT (Chef de file/Jefe de 
fila), 
Secrétaire général Puig Casañas / Secretario General Puig Casañas 
« Lu et approuvé » / « Conforme » 
Signature et cachet /Firma y sello  
Pour / Por Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat DARP, 
Secrétaire général Mascort Subiranas / Secretario General Mascort Subiranas 
« Lu et approuvé » / « Conforme » 
Signature et cachet /Firma y sello 
Pour / Por Diputació de Girona DDGI,  
Président Vila Fulcarà / Presidente Vila Fulcarà>  
« Lu et approuvé » / « Conforme » 
Signature et cachet /Firma y sello 
Pour / Por Service Dépàrtemental d’Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales 
SDIS66, Colonel – Director Departament Salles-Mazou/ Coronel – Director 
Departamento Salles-Mazou  
« Lu et approuvé » / « Conforme » 
Signature et cachet /Firma y sello 
Pour / Por Conseil Départamental des Pyrénées-Orientales CDPO,  
Président Malherbe / Presidente Malherbe  
« Lu et approuvé » / « Conforme » 
Signature et cachet /Firma y sello 
Pour / Por Office National des Forêts ONF,  
Chef du service DFCI Méditerranée Duché / Jefe de Servicio DFCI Mediterraneo 
Duché 
« Lu et approuvé » / « Conforme » 
Signature et cachet /Firma y sello 
Pour / Por Syndicat Intercommunal à Vocation unique (SIVU) des ALBERES, 
Président Porteix / Presidente Porteix 
« Lu et approuvé » / « Conforme » 
Signature et cachet /Firma y sello” 
QUART. Facultar al president per a la signatura dels documents necessaris per presentar 
l’esmentat projecte a la 2a fase de l’actual convocatòria del programa POCTEFA. 
CINQUÈ. Sotmetre aquesta resolució a la ratificació de la Junta de Govern en la propera 
sessió que es dugui a terme.  
SISÈ. Traslladar la present resolució al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, 
com a cap de fila del projecte.” 
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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. JG938/000023/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Modificació dels imports de les convocatòries de les 
campanyes d'educació ambiental anualitat 2017 per ajustar-ho als imports 
executats i la demanda. EXP 2016/4793 

 
El Ple de la Diputació va aprovar, en la sessió del dia 27 de gener de 2015, les bases 
de les campanyes de programes pedagògics “Del Mar als Cims” i “Tallers Ambientals” 
publicades al BOP número 19, de data 29 de gener de 2015. 
 
La Junta de Govern de data 3 de febrer de 2015 va aprovar ambdues convocatòries, 
publicada al BOP número 26, de data 9 de febrer de 2015. 
 
Per a l’anualitat 2017, hi havia un pressupost de 35.000,00 euros per la campanya 
Del Mar als Cims i 20.000,00 per a la campanya Tallers Ambientals. A data d’avui la 
demanda d’activitats Del Mar als Cims ja supera els 35.000,00 euros mentre que dels 
Tallers Ambientals hi ha una demanda de 1.407,50 euros 
 
Vista la gran demanda d’activitats Del Mar als Cims que hi ha hagut aquest curs, i 
tenint en compte la poca demanda d’activitats de Tallers Ambientals i que per tant no 
es gastaran els crèdits previstos per aquesta campanya. 
 
Vistos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió 
Informativa de Territori i Sostenibilitat , per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Disminuir la convocatòria de Tallers Ambientals en 10.000,00 euros. 
 
SEGON. Cancel·lar el crèdit sobrant de la convocatòria de la campanya Tallers 
Ambientals per import de 10.000,00 euros. 
 
TERCER Declarar la disponibilitat del crèdit per import de 10.000,00 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/48000 del pressupost de 2017. 
 
QUART Ampliar la convocatòria de subvencions campanya Del Mar als Cims per 
import total de 10.000,00 euros d’acord amb el detall següent, i autoritzar la despesa 
addicional a la corresponent aplicació pressupostària: 
 
 Crèdits inicials € Augment de 

convocatòria 
€ 

Crèdits finals € 

Campanya Del Mar als 
Cims 2017 
300/1700/48000 

35.000,00 10.000,00 45.000,00 
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CINQUÈ- Enviar l’extracte de l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de dades 
nacional de subvencions amb indicació expressa de la seva publicació al BOP de 
Girona. 
 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
 
17. JG938/000021/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Concessió de subvencions del 
subprograma B2 d'alta competició, programa C de suport als consells 
esportius comarcals i el programa D del neda a l'escola. Exp. 2017/260 

 
Vistes les bases generals reguladores de les diferents línies de subvenció per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport de les 
comarques gironines, publicades en el BOP núm. 8 de 12 de gener de 2017. 
 
Vista la convocatòria aprovada en Junta de Govern de data 24 de gener de 2017 i 
publicada en el BOPG número 20 de 30 de gener de 2017. 
 
La Comissió Qualificadora de la convocatòria esmentada, reunida amb data 4 de 
maig de 2017, estudià les sol·licituds presentades i acordà la formulació d’una 
proposta de resolució. 
 
Vist l’informe del cap del servei d’Esports, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d'Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir a les entitats  que consten a l'annex I que s'adjunta a la proposta i 
s'integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del subprograma B2 de 
suport a l’esport d’alta competició, les quantitats que s’assenyalen en concepte de 
subvenció per a la promoció i el foment de l'esport, i aprovar la despesa corresponent 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost d'enguany que s'indica. 
 
SEGON. Concedir a les entitats que consten a l’annex II que s’adjunta a la proposta i 
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del programa C de 
suport als consells esportius de la demarcació de Girona, les quantitats que 
s’assenyalen en concepte de subvenció per a la promoció i el foment de l’esport, i 
aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària del 
pressupost d’enguany que s’indica. 
 
TERCER. Concedir a les escoles i A.M.P.E.S. que consten a l’annex III que s’adjunta 
a la proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del 
programa D del programa neda a l’escola, les quantitats que s’assenyalen en 
concepte de subvenció per a la promoció i el foment de l’esport, i aprovar la despesa 
corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost d’enguany que 
s’indica. 
 
QUART. Desestimar les sol·licituds que consten a l’annex I que s’adjunta a la 
proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del 
subprograma B2 de suport a l’esport d’alta competició. 
 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 95

CINQUÈ. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicació pressupostària del 
pressupost de 2017 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica: 
 
Subprograma B2: 320.000,00€ aplicació pressupostària 520/3410/48005 
Programa C: 187.000,00€ aplicació pressupostària 520/3410/48007 
Programa D; 90.000,00€ aplicació pressupostària 520/3410/48002 
 
SISÈ. Anul·lar els següents sobrants de la convocatòria segons els imports que es 
detallen: 
 

PROGRAMA IMPORT 
Subprograma B2 40.000,00€ 
Programa C 700,00€ 
Programa D 15.492,84€ 

 
SETÈ. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda si 
en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, 
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
VUITÈ. 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. 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació del règim sancionador 
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o 
lleu de les infraccions comeses. 
 
NOVÈ. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de 
l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu” 
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu ) i una 
memòria de la realització de l’actuació subvencionada que permeti valorar el seu grau 
d’execució, juntament amb recull fotogràfic i/o documentació editada on es visualitza 
el suport de la Diputació de Girona. 
 
En cas de subvencionar una actuació concreta: 
 

A) Entitats públiques: En subvencions d’import igual o superior a 60.000 euros, 
caldrà adjuntar factures. 

B) Entitats privades o persones físiques: En subvencions d’import igual o superior 
a 30.000 euros, caldrà adjuntar factures. 

 
El termini de justificació pel subprograma B2 finalitza el 30/09/2017. 
El termini de justificació pel programa C finalitza el 15/07/2017. 
El termini de justificació pel programa D finalitza el 15/07/2017. 
 
DESÈ. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà 
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona. 
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ONZÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris. 
 
18. JG938/000011/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de col·laboració 
entre l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la Diputació de Girona 
per a la cessió mútua de bases cartogràfiques. 

 
La Diputació de Girona a través dels municipis que componen el seu àmbit territorial, 
disposa d’informació de la base de dades de carrers dels municipis de la província de 
Girona, la qual pot ser útil per a les bases cartogràfiques que està mantenint i 
actualitzant l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (en endavant ICGC) Exp. 
5384/2017. 
 
L’ICGC està portant a terme i en càrrec als seus pressupostos, el manteniment i 
l’actualització de la base de dades geoespacial de carrers de tots els municipis de 
Catalunya, amb la ferma voluntat que aquesta informació estableixi un marc únic de 
referència per a la normalització i geocodificació d’adreces postals i, en definitiva, per 
a qualsevol tipus d’aplicació geogràfica de les administracions catalanes, a les quals 
pretén fer extensiva aquesta informació de manera massiva. 
 
L’objecte d’aquest conveni es compartir informació relativa a la llista de carrers dels 
municipis que conformen la Diputació i procedir a l’intercanvi d’informació cartogràfica 
que genera cadascun dels organismes. 
 
El present conveni no contempla cap cost econòmic per la Diputació i, per això, 
tampoc recull cap consignació pressupostària ni transferència de fons. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès per la cap del departament de Promoció 
Econòmica-Diplab, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Promoció 
Econòmica-Diplab, per unanimitat, ACORDA: 
 
Junta de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni col·laboració entre l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya i la Diputació de Girona per a la cessió mútua de bases 
cartogràfiques, el text del qual es transcriu íntegre a continuació: 
 
“Conveni de Col·laboració entre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la 
Diputació de Girona per a la cessió mútua de bases cartogràfiques. 
Parts 
D’una part, Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona (d’ara endavant, la 
Diputació), amb NIF P1700000A i amb seu a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 de 
Girona, nomenat en sessió constitutiva de data 1 de juliol de 2015, assistit pel 
secretari general de la corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, en la seva condició 
d’assessor i fedatari públic. 
I de l’altra, Jaume Massó i Cartagena, amb DNI núm. ---, director de l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya (en endavant, ICGC), entitat de dret públic sotmesa a 
l’ordenament jurídic privat, creada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, amb domicili al parc de Montjuïc 
de Barcelona i amb NIF Q0801980D, en ús de les facultats que té concedides d’acord 
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amb l’escriptura d’apoderament atorgada davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de 
Barcelona, Adolfo Bujarrabal Antón, en data 21 de febrer de 2017, amb número de 
protocol 278/2017. 
Antecedents 
L’ICGC depèn del departament competent en matèria de política territorial i urbanisme 
de la Generalitat de Catalunya, segons l’article 152.1 de la Llei 2/2014 del 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 
Són funcions de l’ICGC les relacionades amb l’exercici de les competències sobre 
geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i 
també impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i 
la informació sobre el sòl i el subsòl, en els termes que estableix la Llei 16/2005, del 
27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i 
la Llei 19/2005, del 27 de desembre, de l’Institut Geològic de Catalunya, segons 
l’article 152.5 de la Llei 2/2014. 
L’ICGC està portant a terme, a càrrec als seus pressupostos, el manteniment i 
l’actualització de la base de dades geoespacial de carrers de tots els municipis de 
Catalunya, amb la ferma voluntat que aquesta informació estableixi un marc únic de 
referència per a la normalització i geocodificació d’adreces postals i, en definitiva, per 
a qualsevol tipus d’aplicació geogràfica de les administracions catalanes, a les quals 
pretén fer extensiva aquesta informació de manera massiva. 
La Diputació, a través dels municipis que componen el seu àmbit territorial, disposa 
d’informació de la base de dades de carrers dels municipis de la província de Girona, 
la qual pot ser útil per a les bases cartogràfiques que està mantenint i actualitzant 
l’ICGC. 
L’ICGC i la Diputació, com a entitats públiques que produeixen cartografia a 
Catalunya, estan d’acord en formalitzar aquest conveni per tal de cedir-se informació 
cartogràfica, atès que cal rendibilitzar al màxim les inversions que les diferents 
administracions fan en informació geogràfica i, per això, s’ha de fomentar la integració 
de les diverses cartografies mirant d’evitar la duplicitat d’esforços. 
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, 
d’acord amb les següents 
 
Clàusules 
 
Primera. Objecte del conveni 
El present conveni de col·laboració té per objecte compartir informació relativa a la 
llista de carrers dels municipis que conformen la Diputació i procedir a l’intercanvi de 
la informació cartogràfica que genera cadascun dels organismes, això és: 
La Diputació cedirà a l’ICGC les actualitzacions de les llistes de carrers dels municipis 
de la província de Girona, en paper o en format digital, a mesura que els vagi rebent 
dels municipis. 
L’ICGC cedirà a la Diputació la llista de carrers digital actualitzada dels municipis de la 
província de Girona, generada a partir de la informació lliurada per la Diputació. 
Aquest lliurament es farà seguint les especificacions BDMAC aprovades per la 
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. 
Segona. Cost dels treballs 
Aquest conveni no té cap tipus de contraprestació econòmica entre les parts. 
Tercera. Propietat de la informació 
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Les llistes de carrers dels municipis que la Diputació lliuri a l’ICGC seran de 
copropietat indistinta entre la Diputació i l’ICGC, a l’empara de la vigent legislació en 
matèria de propietat intel·lectual. 
Quarta. Vigència i resolució 
El present conveni entrarà en vigor l’endemà de la data en què se signi i tindrà una 
durada d’un any. Es podrà renovar tàcitament si cap de les parts comunica la seva 
voluntat de resoldre’l un mes abans de la data d’expiració. 
Seran causes de resolució del conveni el mutu acord entre les parts, així com la 
decisió motivada d’una de les parts, deguda a l’incompliment greu reiterat de l’altra 
part d’alguna de les clàusules, sempre que no s’hagi pogut arribar a un acord en el si 
de la Comissió de Seguiment. 
Cinquena. Comissió de Seguiment 
Amb l’objectiu de resoldre els dubtes i dirimir els conflictes i controvèrsies que puguin 
sorgir, es constituirà una Comissió de Seguiment, que estarà integrada per 2 
representants de cadascuna de les parts. 
La periodicitat de les seves reunions serà establerta per la mateixa Comissió. 
Sisena. Qüestions litigioses 
Les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i execució del 
conveni seran resoltes de mutu acord entre les parts dins de la Comissió de 
Seguiment. 
Pel que fa a les qüestions litigioses en la interpretació i aplicació d’aquest conveni que 
no hagi pogut dirimir la Comissió de Seguiment, ambdues parts se sotmeten a la 
jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que estableix la Llei de 
l’esmentada jurisdicció. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat i en el lloc i data que s’assenyalen. Girona, xxxx de xxxxxx de 2017. Per la 
Diputació de Girona, Pere Vila i Fulcarà. El secretari general, Jordi Batllori Nouvilas. 
Barcelona, xxxx de xxxxxx de 2017, per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
Jaume Massó i Cartagena”. 
SEGON. Facultar àmpliament el president de la Diputació de Girona, el Sr. Pere Vila i 
Fulcarà o persona a qui delegui, per a l’execució del present acord i, en especial, per 
a la signatura d’aquest conveni. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
 
19. JG938/000011/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 

Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat 
per la senyora O.R.O. (expedient número 2016/7013). 

 
Mitjançant Decret de data 13 de gener de 2017 es va resoldre incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial de núm. 2016/7013, derivat de la reclamació presentada 
per l'advocada B.F.S.A. en representació de la Sra. O.R.O, 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 18 de maig 
de 2017 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
”Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
referenciat, instat per l’advocada B.F.S.A., actuant en nom i representació de la Sra. 
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O.R.O.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2016/7013 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de la representació de la Sra. O.R.O. (RGE 017102 de 16 
de novembre de 2016), per mitjà de la qual se sol·licita una indemnització econòmica 
de 5.641,85.- Euros pels danys físics soferts el dia 10 de juliol de 2016, com a 
conseqüència, segons manifesta la reclamant, de la topada del vehicle amb matrícula 
-------- amb un porc senglar que va irrompre a la carretera GI-542, pk 2,5. 
 
2. Mitjançant Decret de data 1 de desembre de 2016 es va requerir a la Sra. B.F.S.A. 
per tal que acredités la representació de la interessada, un cop complert el 
requeriment, mitjançant Decret de data 13 de gener de 2017 es va admetre a tràmit la 
reclamació, es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de 9 de febrer de 2017 es va obrir un període de prova, es va admetre 
la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar informe del 
servei afectat. 
 
4. Per provisió de data 3 d’abril de 2017 es disposa incorporar a l’expedient l’informe 
del servei afectat i s’acorda donar-ne trasllat als interessats i es posa de manifest 
l’expedient instruït i es concedeix un termini de deu dies per formular al·legacions, fet 
que no s’ha produït.  
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys físics soferts com a conseqüència 
de la topada del vehicle que conduïa la seva representada, amb matrícula --------, el 
dia 10 de juliol de 2016 a la carretera GI-542, al pk 2,5, direcció Osor. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de 
conservació i manteniment (absència de tancament o deficient estat del mateix i 
absència de senyalització de perill d’animals salvatges) de la via. 
  
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució espanyola que estableix que “los particulares, en los términos 
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 
sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”;  així mateix, la 
Llei 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 
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derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
seva producció. 
 
El procediment a seguir per efectuar la present reclamació és el previst a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’Administració 
així com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’Administració és requisit necessari que hi concorrin els 
següents elements: 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, consta el número 
d’arxiu de trànsit (núm. ------/16/ARTGIRONA) dels Mossos d’Esquadra que situa el 
vehicle amb matrícula -------- circulant per la carretera GI-542 sentit Osor, titularitat de 
la Diputació de Girona, el dia 10 de juliol de 2016,  al voltant de les 0:36 hores, el qual 
va patir un accident al punt quilomètric 4. 
 
Quant als danys al·legats, en l'atestat consta que la interessada va resultar ferida lleu 
amb hospitalització inferior a 24h. S'aporta informe d’assistència a urgències de data 
10 de juliol de 2016 on hi consten varis antecedents patològics-quirúrgics així com el 
fet que la interessada va prendre un analgèsic poc abans de l’accident pericial motiu 
pel qual no se li prescriu cap altre tractament. 
 
Així mateix, s’acompanya informe d’assistència a urgències de data 30 de juliol de 
2016 on es constata els antecedents patològics-quirúrgics amb ajustament del 
tractament mèdic. 
 
S’acompanya informe d’alta del servei de rehabilitació física de data 25 d’octubre de 
2016 per la qual cosa es reclamen 107 dies de perjudicis personals bàsics a raó de 
30.- euros/dia i unes seqüeles consistents en àlgies posttraumàtiques sense 
compromís radicular. 
 
Així mateix, pel que fa a les seqüeles que es reclamen (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 
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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. 
 
No es reclamen els danys materials soferts en tant que l’interessada tenia subscrita 
una assegurança a tot risc. 
 
Per altra banda, no es considera que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre 
el funcionament de l'Administració i els danys reclamats pels següents motius: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de 21 de març de 2017 es constata 
que el gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat 
manteniment i una vigilància adequada. 
 
Respecte a les manifestacions en relació a la deficient senyalització vertical 
d’advertència de perill al·legada pel  reclamant, cal assenyalar que, segons els 
antecedents de sinistralitat, en el tram indicat no consten accidents per topada amb 
animals salvatges en els darrers cinc anys. En conseqüència, la senyalització vertical 
d’advertència de perill per creuament d’animals salvatges a la via és suficient i 
adequada. Tot i això, cal fer esment que, d’acord amb la Disposició Addicional Setena 
del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial no és imputable la 
responsabilitat a la titular de la via per no disposar de senyalització específica 
d’animals salvatges perquè no es tractava d’un tram amb alta sinistralitat.  
 
En aquest sentit, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor.  
 
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, perquè cal tenir en 
compte les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de 
la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera 
que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. 
Segons l’atestat era de nit, amb bon temps, sense il·luminació artificial, i segons 
informe del Servei, es considera que, tractant-se d’un tram recte, a la velocitat 
correcte (cal recordar que la velocitat màxima permesa era de 50 km/hora) el vehicle 
s’hagués pogut aturar en condicions de seguretat davant la irrupció de l’animal a la 
calçada. Per tant, en compliment de l’article 19 del Text articulat de la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de vehicles a motor i Seguretat vial, avui 21 del Text refós (RDL 
6/2015) és responsabilitat del conductor prendre en consideració aquelles 
circumstàncies i adequar la velocitat del seu vehicle, de manera que el pogués aturar 
dins dels límits del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que es pogués 
presentar. 
 
Cal tenir en compte que, d’acord es desprèn dels diferents informes mèdics aportats, 
el conductor del vehicle, si bé disposava de permís de conducció en vigor, es 
medicava habitualment amb potents fàrmacs (Citalopram, diazepam, enantyum, 
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nololit) i patia importants antecedents patòlogics-quirúrgics (hernia discal lumbar, 
síndrome de sjogren, fibromialgia) i, per tant, hauria d’extremar la conducció a les 
circumstàncies de la via. 
 
3. En tercer lloc, perquè havent-se produït el sinistre dins una àrea privada de caça, 
d'acord amb el que estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de Caça (Llei 1/1970 
de 4 d'abril), i 18 i 35 del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el 
Reglament per a l'execució de la Llei de Caça, conforme amb el que disposa l'Ordre 
de la Generalitat de Catalunya de 17 de juny de 1999 per la qual es declara el senglar 
espècie cinegètica o de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena 
del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei sobre Trànsit, circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que 
s’exposa en els anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges 
provinents de zones d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el 
titular de l’àrea privada de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne 
responsable el titular de la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no 
haver-se reparat el tancament, que no és el cas, o bé per no disposar de la 
senyalització específica d’animals en llibertat en trams amb alta accidentabilitat per 
col·lisió de vehicles amb els mateixos, que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que 
no constava cap accident en aquesta via en els darrers cinc anys per aquest motiu i la 
via estava degudament senyalitzada.  
 
4. En quart lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la 
seva conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de 
l’aresta exterior de l’explanació siguin zones quin ús queda afectat per les restriccions 
de la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de 
conservació no desapareix. 
 
5. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals 
(per bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el Text Refós de la Llei de Carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via. 
  
Davant aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en el present supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“Sin embargo, en cuanto a la responsabilidad del titular de la carretera, ésta alcanza 
cuando en la zona, tras haberse producido con anterioridad otros accidentes como 
consecuencia de colisiones con animales salvajes, resulta obligada la señalización 
vertical. Y en el caso que nos ocupa esa señalización existía, a la vista del informe 
que obra en el folio 91 y siguientes del expediente administrativo. 
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Además, la carretera en la que se produjo el accidente es una carretera convencional 
(no se trata de una autopista ni una autovía) por lo que no existe obligación de que se 
encuentre vallada, ya que de acuerdo con el Anexo I de la LT, únicamente las 
autopistas y autovías deben estar valladas, por cuanto una de las condiciones de las 
primeras es que no tengan acceso a la misma las propiedades colindantes y de las 
segundas que lo tengan limitado, de lo que se infiere que ambos tipos de vías deben 
de estar valladas, pero no así las carreteras convencionales. 
 
A todo ello debe añadirse que el conductor del vehículo debió de adecuar su 
conducción al hecho de que la carretera transita por una zona boscosa situada en el 
área privada de caza B-10.342, de la que es titular la Societat de Caçadors de 
Carvall, y que existía la señal que indicaba peligro por la presencia de animales 
salvajes. De ahí que el conductor debería saber que en ella pueden aparecer 
animales salvajes en cualquier momento y en cualquier punto de la carretera debido a 
la proximidad del bosque, lo que obligaba a que condujera de forma que pudiera 
evitar la colisión con algún ejemplar que irrumpiera en la calzada.”. 
 
I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el 
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma “A la Administración, como titular y gestora del 
dominio público viario, le incumbe el deber de mantener las carreteras en adecuado 
estado de seguridad en el tráfico rodado, pero tal deber no puede llevarse al extremo 
de tener que asegurar cualquier incidencia que pudiera producirse en las mismas, 
incluidas aquellas de todo punto imprevisibles e inevitables como ocurre en el 
presente caso. Es cierto que este Tribunal ha considerado en algunas de sus 
resoluciones que la brusca irrupción de un animal salvaje en una vía rápida, como 
son las autovías y las autopistas, carreteras destinadas al tránsito de vehículos en 
particulares condiciones de rapidez y seguridad, constituye una circunstancia 
abiertamente perturbadora, por lo súbito y desacostumbrado, de aquellas condiciones 
normales previsibles en general para los usuarios de una vía que goza de protección 
perimetral por medio de vallas, y que de producirse esta circunstancia puede suponer 
un incumplimiento de los deberes de la Administración como titular del dominio 
público viario y ser determinante de una responsabilidad patrimonial. Pero no es este 
el supuesto de autos, en el que nos encontramos ante una carretera nacional que no 
tiene la consideración de vía rápida, ni goza por tanto de protección perimetral que 
pudiera impedir la presencia súbita de animales en la calzada, circunstancia, por otra 
parte, previsible para los usuarios, cuando además en estos casos ni aún extremando 
las precauciones podría nunca una Administración diligente asegurar que dicha 
circunstancia no fuera a producirse, por lo que no se puede imputársele 
responsabilidad alguna ya que el daño no tiene ni puede tener la consideración de 
antijurídico ni es consecuencia del funcionamiento del servicio público, sin que obste 
a la anterior conclusión el hecho de que no hubiera señalización específica de peligro 
por animales sueltos, pues ni tal circunstancia ha resultado acreditada salvo por las 
manifestaciones del actor -nada de ello se dice en el atestado ni en los informes 
obrantes en el expediente-, ni sería suficiente en sí misma para fundar la 
responsabilidad patrimonial del Estado pues según el propio relato del recurrente la 
aparición del animal fue súbita, durante la noche y cuando circulaba a muy escasa 
velocidad -50 km. por hora, en escrito de conclusiones-, no dándole tiempo siquiera a 
frenar, por lo que la señalización exigida, que se dice ausente, en nada hubiera 
alterado el resultado producido.” 
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III. CONCLUSIÓ 
 
En virtut de les dades obrants en l’expedient es considera que en el present supòsit 
no han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement 
de responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, procedeix eximir a la Diputació de 
Girona del deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, l’instructor que sota signa 
proposa que per l’òrgan competent es dicti resolució desestimatòria de la reclamació 
presentada.” 
 
D'acord amb el que disposa l'article 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 
representació de la Sra. O.R.O., relativa a danys físics soferts en accident de 
circulació a la carretera GI-542, circulant amb el vehicle amb matrícula --------, en data 
10 de juliol de 2016. 
 
SEGON. Notificar la present resolució als interessats. 
 
 
20. Proposicions urgents 
 
No se’n presenten 
 
 
 
21. Precs i preguntes 
 
No se’n formulen 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president accidental aixeca la sessió a dos 
quarts d’onze del matí. de la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi, 
el secretari, que en dono fe. 
_____________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT ACCIDENTAL EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
 
 
Josep Fermi Santamaría i Molero Jordi Batllori i Nouvilas 


