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núm. 5673
diPUtAció de GirOnA 
Medi ambient  

Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions per al desenvolupament d’actuacions, per part de consorcis, de 
conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural 

el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 20 de juny de 2017, va aprovar l’acord, la part dispositiva del qual és del 
tenor literal següent:

“PRIMER. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions per al desenvolupament d’actuacions, per part de 
consorcis, de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, que presenten el tenor literal següent:

“Bases esPeCÍFIQues reGuLaDOres De suBVenCIOns Per aL DesenVOLuPaMenT D’aCTuaCIOns, Per 
ParT De COnsOrCIs, De COnserVaCIÓ DeL PaTrIMOnI naTuraL en esPaIs D’InTerÈs naTuraL 

1. Objecte i finalitat
aquestes bases pretenen donar suport a projectes de conservació, millora i restauració dels valors naturals presents en espais 
d’interès natural gestionats pels consorcis per millorar, protegir i gestionar espais d’interès natural de la província de Girona. 
Poden ser subvencionables exclusivament aquelles propostes que tinguin per objecte la conservació i/o millora del patrimoni 
natural (hàbitats, tàxons d’interès de conservació, i/o processos ecològics) i les accions de gestió de l’ús públic que tinguin 
com a finalitat la protecció dels valors naturals presents i la compatibilitat d’aquesta protecció amb el gaudi social dels espais 
naturals. Les accions previstes s’han d’ubicar dins els espais de la xarxa natura 2000, o els espais d’interès natural inclosos 
al PeIn (Pla d’espais d’Interès natural), de la província de Girona. altrament, també es poden ubicar en espais adjacents a 
aquests, sempre que tinguin una afectació positiva directa sobre l’espai natural d’interès de protecció.
En concret, les actuacions subvencionables són totes aquelles que es puguin incloure en els conceptes següents:
- Accions per a la conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics.
- accions per a la gestió de l’ús públic. 
L’atorgament de subvencions és compatible amb altres ingressos que tinguin la mateixa finalitat, sempre que no hi hagi 
sobrefinançament.

2. naturalesa i forma de concessió
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles 
en tot moment per les causes establertes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona o en aquestes bases. no generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar 
com a precedent. Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva.

3. Destinataris
Poden concórrer a  la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els consorcis d’àmbit territorial dins de la 
província de Girona constituïts, d’acord amb els seus estatuts, per a la millora, protecció i gestió d’espais d’interès natural 
o de la xarxa Natura 2000 de la demarcació de Girona. Altrament, també poden concórrer a la present convocatòria aquells 
consorcis que tinguin com a finalitat de forma inequívoca, i d’acord amb els seus estatuts, la protecció, restauració i millora 
del patrimoni natural de forma general.  

4. Conceptes subvencionables
es consideren actuacions subvencionables les que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l’objecte d’aquestes 
bases. Les actuacions s’han de realitzar a partir de l’1 de gener de l’any corresponent i fins a la data que la convocatòria 
determini com a límit per justificar les despeses. En particular, són subvencionables les actuacions següents: 
Accions per conservar hàbitats, tàxons i processos ecològics
Són les actuacions destinades a la restauració, conservació o millora de l’estat de conservació o la diversitat biològica dels 
hàbitats, dels processos ecològics que hi tenen lloc i de les espècies silvestres d’interès de conservació, amenaçades o en perill 
d’extinció. 
Concretament, es consideren subvencionables les actuacions següents:
• Actuacions que vagin destinades a la creació, millora o recuperació d’hàbitats d’interès comunitari (HIC) segons l’annex 

I de la Directiva 97/62/Ce, o bé altres hàbitats d’interès de conservació per a l’espai d’interès natural afectat, l’interès 
dels quals estigui degudament acreditat en llistes o catàlegs d’espècies o hàbitats protegits o amenaçats. s’inclouen 

Administració Local Diputació



Pàg. 7Núm. 125 – 30 de juny de 2017

accions com ara el manteniment d’hàbitats oberts per afavorir les espècies d’aquests ambients (pastures, prats de dall, 
mulladius, closes, etc.); la millora dels espais fluvials, formacions de ribera i zones inundables; la millora de zones litorals; 
l’erradicació o control d’espècies exòtiques invasores que presentin oportunitats reals de gestió i de les quals es coneguin 
metodologies de control d’eficàcia contrastada, entre altres possibles accions.

• Actuacions que vagin destinades a una millora de l’estat de conservació dels tàxons que compleixin algun dels requisits 
següents: 

a) Per a cada espai del PeIn, aquells tàxons inclosos en els annexos 3 i 4 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel 
qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 

b) Espècies que figurin en el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
c) Espècies que figurin en l’Annex II, l’Annex IV de la directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CE), o a la directiva Aus 

(Directiva 2009/147/Ce). 
d) espècies incloses en la «Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial» i el «Catàleg espanyol d’espècies 

amenaçades» (reial decret 139/2011, de 4 de febrer).
e) Tàxons que tinguin plans de recuperació o conservació aprovats per la Generalitat de Catalunya. 
f) Altres espècies que es considerin d’especial interès per a l’espai protegit, que no figurin en les relacions anteriors, 

sempre que el seu interès estigui degudament acreditat en llistes o catàlegs d’espècies o hàbitats protegits o 
amenaçats.

• Actuacions que afavoreixin la conservació o manteniment dels processos ecològics que desenvolupen els sistemes 
naturals com ara l’afavoriment de poblacions de fauna útil salvatge per al control de plagues. 

accions per regular l’ús públic
• La millora, restauració i la senyalització d’itineraris pedestres (camins i senders) d’acord, quan sigui el cas, amb el 

Manual tècnic de senyalització als espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya), sempre que tinguin com a 
finalitat la protecció dels valors naturals presents a l’espai natural (s’exclouen la formigonada, l’enquitranat i similars). 
no són subvencionables ni l’obertura de nous camins o senders, ni les desbrossades de manteniment.

• La instal·lació o arranjament de tanques, passeres de fusta, fileres d’estaques i altres sistemes de canalització de 
visitants, sempre que tinguin com a finalitat la protecció del patrimoni natural.

• L’edició, instal·lació i/o divulgació de materials informatius sobre el patrimoni natural, que tinguin com a finalitat 
informar, interpretar o sensibilitzar sobre els valors naturals de l’espai (plafons descriptius i interpretatius del medi, 
banderoles direccionals, tríptics, aplicacions mòbils, etc.). 

• La instal·lació o arranjament d’elements interpretatius preexistents, com observatoris de fauna, pantalles, torres de 
guaita, miradors i altres estructures d’observació del patrimoni natural.

• La instal·lació o arranjament i millora d’instal·lacions de control de l’accés rodat a àrees sensibles, sempre que 
representin la disminució de pressió humana i d’impactes ja existents sobre l’espai natural i no comportin moviments 
de terres. 

Conceptes no subvencionables en cap cas:
• Mobiliari d’enjardinament (bancs, papereres, jocs infantils, elements per a la pràctica d’esport, etc.)
• Els moviments de terres que no estiguin directament relacionats amb la recuperació d’espais naturals degradats.
• Redacció dels projectes i memòries executives.
• Tots aquells projectes que, tot i presentar un pressupost que s’ajusti als preus de mercat, es considerin sumptuosos o 

corresponguin a actuacions pròpies d’àmbits enjardinats o zones verdes.
• Els imports satisfets en concepte d’IVA, quan aquests tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o 

repercutibles per part del sol·licitant de la subvenció. 
• La despesa feta amb mitjans propis. S’entén com a mitjans propis, el personal que formi part de la plantilla del 

Consorci.

5. Import de la subvenció
Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la base de la qualificació aconseguida, 
el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta a la convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció que es 
concedeix, en proporció als percentatges i els màxims que s’exposen a continuació:

- L’import màxim que es pot atorgar per sol·licitud és el següent:
1. 12.000 € per a despeses de manteniment.
2. 20.000 € per a despeses d’inversió. 

- La subvenció ha de correspondre, com a màxim, al 90 % del pressupost previst per a l’actuació.
- Cada consorci pot presentar, com a màxim, una sol·licitud.

Per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possible, segons la disponibilitat pressupostària, es pot reduir el 
nombre de conceptes subvencionats per sol·licitant sobre la base dels criteris de valoració establerts en aquestes bases. un cop 
fet això, si l’import total sol·licitat encara supera el crèdit disponible, els imports atorgats es poden reduir proporcionalment 
respecte als imports sol·licitats o màxims atorgables per tal de poder atendre més sol·licituds. La Diputació de Girona 
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pot atorgar un import menor del que s’ha sol·licitat o del màxim atorgable, segons sigui el cas, amb l’objectiu de repartir 
proporcionalment el pressupost disponible entre accions que gaudeixin de la mateixa puntuació. si el repartiment del 
pressupost disponible entre accions amb la mateixa puntuació representés una disminució de l’import per atorgar que donés 
com a resultat menys del 50 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es poden no atendre les accions que es 
considerin tècnicament menys rellevants en analitzar la conveniència i urgència de les propostes, en funció del grau de 
protecció i estat de conservació de les espècies o hàbitats beneficiats per les accions.

6. sol·licituds
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model 
normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’ha de signar electrònicament 
mitjançant la signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC i s’ha de 
presentar electrònicament a la Diputació de Girona.

La petició ha d’anar acompanyada necessàriament de la documentació complementària següent: 

Per a les accions per conservar hàbitats, tàxons i processos ecològics
En tots els casos: memòria valorada, que ha d’incloure com a mínim els apartats següents: 

1) Justificació dels treballs proposats; 
2) actuacions proposades i descripció de com es duran a terme; 
3) amidaments; 
4) pressupost detallat amb costos directes i indirectes; 
5) cartografia, si escau; 
6) estudi bàsic de seguretat i salut, si escau.

En particular, també cal aportar la documentació següent:
• Per a actuacions en terrenys de titularitat pública o de gestió pública, certificat del secretari de disponibilitat dels 

terrenys.
• Certificat del secretari conforme es disposa, abans d’iniciar els treballs, de tots els permisos i autoritzacions de les 

administracions públiques competents. 
• Per a actuacions en terrenys de titularitat privada, cal aportar un acord de custòdia amb vigència mínima de cinc anys 

o un acord amb la propietat conforme permet realitzar els treballs i es compromet a mantenir la naturalesa d’aquests 
durant un mínim de cinc anys.

Per a les accions per regular l’ús públic
• Per a la restauració i senyalització de camins pedestres, una memòria detallada i cartografia, si escau, de l’actuació per 

a la qual es demana la subvenció.
• Per a la instal·lació o l’arranjament de tanques, passeres de fusta, fileres d’estaques i altres sistemes de canalització 

de visitants, cal aportar la justificació de la necessitat d’arranjament amb fotografies adjuntes, cartografia de 
l’emplaçament dels elements a canviar i un pressupost.

• Per a l’edició, instal·lació i/o divulgació de materials informatius cal aportar la justificació de la necessitat del material 
previst, contingut, cartografia de l’emplaçament en cas que es tracti de cartelleria i pressupost. 

• Per a la instal·lació o l’arranjament d’elements interpretatius preexistents, cal aportar la justificació de la necessitat 
d’arranjament amb fotografies adjuntes, cartografia de l’emplaçament dels elements a canviar i un pressupost.

• Per a la instal·lació o l’arranjament i millora d’instal·lacions de control de l’accés rodat cal aportar una memòria 
detallada i cartografia de l’actuació per a la qual es demana la subvenció.

La documentació complementària s’ha d’adjuntar en format PDF a la sol·licitud.

en qualsevol cas, quan no es presenti algun dels documents requerits per considerar que la Diputació de Girona ja es troba 
en possessió d’aquest, cal notificar-ho per escrit amb la sol·licitud. Aquesta notificació no és necessària per a la fitxa d’alta de 
creditor. Cal tornar a presentar la fitxa d’alta de creditor quan hi hagi canvis en les dades que hi consten.

L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de documentació requerida s’ha de realitzar, després del requeriment i 
amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies hàbils des de la notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la 
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes establerts la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

7. Criteris de valoració dels projectes
La Comissió Qualificadora valorarà i puntuarà les propostes admeses d’acord amb els criteris següents:
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La transcendència del projecte per a l’espai natural de què es tracti quant a la conservació 
o millora de la biodiversitat i del patrimoni natural: (màxim 3 punts)

•  Alta: l’actuació té una incidència molt rellevant en relació amb els valors més destacats 
de l’espai natural protegit (enP) 3

•  Mitja: l’actuació té una incidència moderada en relació amb els valors més destacats de 
l’enP 2

La definició de la proposta: (màxim 5 punts)
• La qualitat tècnica del projecte 2
• La claredat en el projecte: objectius, metodologia 2
• L’adequació dels preus 1
Hàbitats d’interès comunitari i d’interès comunitari prioritari 3
espècies d’interès comunitari i d’interès comunitari prioritari que figurin en l’annex II, 
l’annex IV de la Directiva hàbitats o a la Directiva aus. 3

Tàxons protegits pel PeIn, o bé altres hàbitats o tàxons d’especial interès de conservació 
per a l’espai degudament justificats. 2

espècies incloses en el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, o bé en el Catàleg es-
panyol d’espècies amenaçades, o bé tàxons que tinguin plans de recuperació o conserva-
ció aprovats per la Generalitat de Catalunya.

3

Processos: afavoriment de poblacions de fauna útil salvatge per al control de plagues 2
existència de propostes d’activitats educatives associades a l’àmbit d’actuació. Itinerari 
integrat dins una projecte pedagògic existent. 2

8. Instrucció de l’expedient
La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon al centre gestor de Medi ambient, sense 
perjudici de les delegacions que es considerin oportunes. La proposta de resolució l’elabora la Comissió Qualificadora que es 
defineix en el punt 9 d’aquestes bases. La Junta de Govern de la Diputació de Girona és l’òrgan competent per a la resolució 
del procediment d’atorgament de les subvencions.

9. Composició de la Comissió Qualificadora
President: el president de la Comissió Informativa de Territori i sostenibilitat
Vocals: 
- el diputat de Medi ambient o el president de la comissió informativa de Territori i sostenibilitat
- el cap del servei de Medi ambient o el tècnic en qui delegui
- el cap del servei de Cooperació Local
- un tècnic del servei de Medi ambient
- un tècnic del Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
- secretari: el secretari general de la Diputació o el funcionari en qui delegui.
La Comissió Qualificadora s’entendrà vàlidament constituïda amb la presència mínima del president, el secretari general o el 
funcionari en qui delegui i un membre més.

10. Resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria, l’acord de resolució de la concessió dels ajuts ha de ser notificada de manera individualitzada 
a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies 
a comptar des de la data d’adopció de l’acord. un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els 
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

11. acceptació
Per a l’efectivitat de la subvenció cal que el beneficiari accepti, sense reserves, la subvenció i les condicions amb les quals s’ha 
concedit.
A aquest efecte, la recepció de la comunicació electrònica o la signatura del justificant de recepció de la comunicació de la 
subvenció és suficient, sempre que el beneficiari no al·legui res en contra en el termini d’un mes. 

12. Obligacions del beneficiari
a) Complir l’objectiu, executar el projecte o fer l’actuació o adoptar el compromís que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’actuació i el compliment de la finalitat que 
determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan concedent, si escau, i a qualsevol altra comprovació 
i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents nacionals i comunitaris, així com aportar tota la 
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informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a la Diputació de Girona, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l’aplicació dels fons, 
l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d’acord amb la legislació 
mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits 
per les bases reguladores específiques.
f) 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.
g) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió dels 
programes, i, si és el cas, en activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció. 
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 quinze dies, amb l’advertència expressa  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 quinze dies per a la seva adopció amb l’advertència que aquest incompliment comporta 
la revocació de la subvenció.

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

13. Justificació i pagament
La justificació es farà un cop finalitzades totes les actuacions objecte de la subvenció.
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà en la convocatòria corresponent. Es 
considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst encara que no hagi estat efectivament pagada 
anteriorment a l’acabament del període de justificació.
La documentació que cal presentar és la següent:
- El compte justificatiu simplificat, degudament emplenat segons el model normalitzat, el qual ha de contenir la informació 
següent:

Una memòria justificativa detallada del compliment de l’activitat o del projecte. La relació classificada de les despeses 
de l’activitat o del projecte, amb la identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data 
d’emissió de la factura.

El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o el projecte, amb la identificació de l’import i la 
seva procedència.

un document demostratiu en què s’ha fet constar el suport de la Diputació de Girona en qualsevol acte de publicitat o 
difusió (còpia de pantalla de pàgina web, còpia de publicació, fotografia de rètols, o d’altres).

En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import de les actuacions subvencionades, es farà el pagament de 
forma proporcional a la despesa justificada, sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció. La presentació del compte 
justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar comporta la renúncia del beneficiari a percebre l’import no justificat. 
Es reduirà l’import de la subvenció en el supòsit que els ingressos obtinguts pel beneficiari superin la despesa efectiva. En 
aquests casos es modificarà l’import de la subvenció, per ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament.
La subvenció es farà efectiva en un sol pagament, una vegada justificada la subvenció. 

14. Modificació i nul·litat
Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal atenir-se  al que disposa l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. Els beneficiaris podran demanar un únic canvi de destinació de la subvenció, que 
pot ser concedit, amb caràcter excepcional, si la motivació del canvi està suficientment justificada per causa sobrevinguda, 
impossibilitat pressupostària o pel fet que representa una millora respecte a l’actuació inicialment proposada. en qualsevol 
cas, el nou concepte haurà de tenir a més a més una puntuació igual o superior a la del concepte subvencionat inicialment. els 
canvis de destinació s’hauran de sol·licitar fins a un mes abans del termini de la justificació de la subvenció.
El beneficiari pot demanar, abans que acabi el termini fixat, una pròrroga per a l’execució de les accions i justificació de la 
despesa per un termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. La Diputació ha d’atorgar o desestimar la proposta, 
d’acord amb el que preveu l’Ordenança general de subvencions.
La subvenció es modificarà d’ofici en els casos previstos en l’Ordenança general de subvencions i, en tot cas:

En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, segons el que estableixi l’acord de 
resolució.

En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar.
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En ambdós casos es modificarà l’import de la subvenció, per ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament.
El president és l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per resoldre els recursos que s’interposin.
15. Verificació i control
Les subvencions atorgades per la diputació de Girona estan sotmeses a verificació i control segons el que estableix l’Ordenança 
general de subvencions.

16. reintegrament de les subvencions
Els supòsits i procediment de reintegrament es regulen en l’Ordenança general de subvencions.

17. Difusió i publicitat
Les bases específiques reguladores de subvencions se sotmetran a informació pública durant el termini del vint dies hàbils, 
mitjançant la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de la Diputació i una 
referència al Diari Oficial de  la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s’aprova el reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. Transcorregut el termini sense que s’hagin presentat 
al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades i es publicarà un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
en què constarà el seu caràcter definitiu.

18. règim jurídic
en tot el que no preveuen aquestes bases és aplicable l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei general de subvencions i la resta de normativa concordant.

Disposició addicional primera
Les convocatòries amb subjecció a les presents bases podran ser aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Girona. 
es garantiran els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona.

Disposició addicional segona
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de les bases o que, un cop aprovades 
definitivament, s’interposi un recurs, el president de la Diputació de Girona és l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per 
resoldre els recursos que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent.

Disposició addicional tercera
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”

seGOn. sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, tauler d’anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions, les 
bases quedaran aprovades definitivament.

TerCer. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a l’execució dels presents acords i en 
especial per ordenar la publicació de l’anunci de l’aprovació definitiva de les bases específiques.

Girona, 27 de juny de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 


