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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

JUNTA DE GOVERN NÚM. 940 
 
 
 

CARÀCTER: Ordinària 
DATA: 20 de juny de 2017 
HORA: A un quart d’onze del matí  
LLOC: Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, els diputats Josep M. Corominas i 
Barnadas, Marta Felip i Torres i Carles Salgas i Pedrosa, i el cap de gabinet de 
Presidència, Juan José Serrán i Báez. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 6 de juny 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. JG940/000040/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
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Palafrugell, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 
2017/1469) 

4. JG940/000041/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
Masarac, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 
2017/1452) 

5. JG940/000042/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi de condicions subvenció de l'Ajuntament 
de Montagut i Oix, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 
(exp. 2017/1459) 

6. JG940/000043/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Revocar parcialment les subvencions 
concedides per a actuacions municipals de neteja i manteniment de carreteres i 
vies públiques per nevades i glaçades, any 2016  (exp. 2016/717)  

7. JG940/000047/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
L'Escala dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016 (exp. 
2016/4025) 

8. JG940/000125/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Resolució convocatòria IV concurs Això 
Pinta Bé, dels programes pedagògics i divulgatius de la Diputació de Girona 
(exp. 2016/936) 

9. JG940/000133/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació "La Processó de Verges" per al finançament de la processó de 
Verges (exp. 2017/5108) 

10. JG940/000134/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació d'un contracte i ANNEX I de 
cessió en comodat i posterior donació del fons fotogràfic Marçal Molas a la 
Diputació de Girona. (exp: 2017/5652) 

11. JG940/000135/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació d'un contracte i ANNEX I de 
cessió en comodat i posterior donació del fons fotogràfic Josep Iglésias i Trias a 
la Diputació de Girona (exp. 2017/5806) 

12. JG940/000136/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Gironina de Teatre_AGT per al funcionament i desplegament 
d'activitats del Centre de Formació Teatral El Galliner (exp. 2017/4140) 

13. JG940/000142/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la modificació dels pactes del 
conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Girona (exp. 2017/5545) 

14. JG940/000144/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Ajuntament de Figueres una 
subvenció nominativa per a l'edició del volum núm. 12 de la col·lecció Juncària 
(exp. 2017/5728) 

15. JG940/000023/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del decret de Presidència del dia 
12-6-17, relatiu a l'acord de cessió de béns en comodat entre el Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona i el Parc Natural del Montseny (exp. 2017/4343) 

16. JG940/000025/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Associació 
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d'Agrupacions de Defensa Forestal de l'Alt Empordà per al servei de prevenció 
d'incendis forestals als massissos de l'Albera i del Cap de Creus durant la 
campanya 2017 (exp. 2017/5481) 

17. JG940/000027/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Autorització de despesa convocatòria calderes biomassa 2015 
(exp. 2017/5749) 

18. JG940/000028/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Resolució de la campanya de subvencions del programa de 
suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals. 
Anualitat 2017 (exp. 2017/31) 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 

 
19. JG940/000022/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a Unigirona Club de Bàsquet 
per la lliga estatal i europea temporada 2016/2017 (exp. 2017/5764) 

20. JG940/000024/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Concessió de subvencions pel programa A 
d'ajuntaments de la demarcació de Girona (exp. 2017/260) 

21. JG940/000025/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Concessió de subvencions pel subprograma B1, 
subprograma B3 i subprograma B4 d'entitats esportives (exp. 2017/260) 

22. JG940/000005/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Proposta de concessió de 
subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques 
gironines per a facilitar-los l'accés a les noves tecnologies per l'any 2017 (exp. 
2017/667) 

23. JG940/000006/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Proposta de concessió de 
subvencions als ajuntaments de més de 30.000 habitants de les comarques 
gironines per finançar projectes per facilitar-los l'accés a les noves tecnologies, 
campanya 2017 (exp. 2017/663) 

24. JG940/000007/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Proposta de concessió de 
subvencions als museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-los 
d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies, campanya 2017 (exp. 
2017/657) 

25. JG940/000013/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de col·laboració entre 
departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat i les Diputacions de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Elaboració cens de polígons activitat 
econòmica (exp. 2017/6058) 

26. Proposicions urgents 
27. Precs i preguntes 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El secretari informa que en l’acta de la sessió del dia 30 de maig de 2017, que va ser 
aprovada en la passada sessió del dia 6 de juny de 2017, s’ha observat, 
posteriorment, un error material consistent en la omissió de l’assistència del secretari, 
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Jordi Batllori i Nouvilas, i de la interventora, Núria Josa i Arbonès, i que s’ha procedit a 
la seva esmena, que val i es salva.  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 

ordinària del dia 6 de juny de 2017 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 6 de juny 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. JG940/000040/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Palafrugell, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2017 (exp. 2017/1469) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Palafrugell de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 
278.384,00 €, de l’obra “Projecte reforma edifici Can Genís”,  
 
Vista la documentació presentada i d’acord amb les Bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Palafrugell el canvi de destí de la subvenció 
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, pel concepte 
i l’import que es detallen.  
 

AJUNTAMENT EXP CONCEPTE CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ 

Palafrugell 2017/1469 Projecte reforma 
edifici Can Genís 

Projecte reforma 
edifici Can Genís 
 

55.566,52 € 
 

Ampliació pavelló 
municipal de 
hoquei 
 

222.817,48 € 

   TOTAL 278.384,00 € 
 
SEGON. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2018. 
 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017. 
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4. JG940/000041/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Masarac, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2017 (exp. 2017/1452) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Masarac de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 26.421,00 
€, de l’obra “Construcció nou passant a la Riera Anyet”, 
 
Vista la documentació presentada i d’acord amb les Bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Masarac el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, pel concepte i 
l’import que es detallen.  
 

AJUNTAMENT EXP CONCEPTE CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ

Masarac 2017/1452 Construcció nou 
passant a la Riera 
Anyet 

Arranjament camí 
de Vilarnadal a 
Peralada 

26.421,00 € 

 
SEGON. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2018. 
 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017. 
 
5. JG940/000042/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi de condicions 
subvenció de l'Ajuntament de Montagut i Oix, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1459) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Montagut i Oix de canvi de condicions de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 
24.985,07 €, de l’obra “Adequació entorns del Barri del Cos-2a fase”; 
 
Vista la documentació presentada i d’acord amb les Bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Montagut i Oix el canvi de condicions de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, 
pel concepte i l’import que es detallen. 
 

Ajuntament Exp. Concepte Canvi condicions Subvenció 
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Montagut i Oix 2017/1459 Adequació 
entorns del Barri 
del Cos-2a fase 

Adequació entorns 
del Barri del Cos-2a 
fase i direcció 
d’obra 

24.985,07 € 

 
SEGON. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2018. 
 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017. 
 
6. JG940/000043/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocar parcialment les 
subvencions concedides per a actuacions municipals de neteja i 
manteniment de carreteres i vies públiques per nevades i glaçades, any 
2016 (exp. 2016/717)  

 
Per resolució del vicepresident segon de la Diputació de Girona de data 19 d’abril de 
2017, es va iniciar l’expedient de revocació de les subvencions concedides per a 
actuacions municipals de neteja i manteniment de carreteres i vies públiques per 
nevades i glaçades, any 2016 per no haver justificat adequadament la totalitat de 
l’import de les despeses de l’actuació, en els termes i dins dels terminis que preveien 
les bases reguladores, als ajuntaments següents: 
 

 
Ajuntament 

Expedient 
Línia 

subvenció 
Concepte 

Import 
subvenció a 

revocar 

Bolvir 925/2016 
Despeses 
corrents 

Neteja viària neu. Temporada 2015-2016      52,58 €

Guils de 
Cerdanya 

948/2016 
Despeses 
corrents 

Neteja de carrers i carreteres del municipi 
amb vehicles propis de l'Ajuntament 
temporada d'hivern 2015-2016, dels 
quatre nuclis de població. Temporada 
2015-2016 

    1.459,42 €

Llanars 965/2016 
Despeses 
corrents 

Despeses municipals de neteja i 
manteniment de carreteres i vies 
públiques per nevades i glaçades (any 
2016) 

       853,47 €

Ripoll 1183/2016 
Despeses 
corrents 

Adquisició de material i sal per tal de 
treure neu i desfer el gel 

    1.281,85 €

Setcases 1204/2016 
Despeses 
corrents 

Despeses de sal, despeses gasolina 
màquina llevaneus i despeses maquinària 
(manteniment i reparació) Bobcat 
llevaneus 

         87,83 €

Toses 1209/2016 
Despeses 
corrents 

Despeses derivades del manteniment 
hivernal de les vies públiques. 

         55,08 €

Alp 920/2016 Inversions 
Adquisició equipament per la retirada de 
neu als carrers del municipi 

3.812,60 €

Cassà de la 
Selva 

932/2016 Inversions 
Actuacions de neteja i manteniment de 
carreteres i vies públiques. Escampador 
de sal i pala llevaneu. 

       911,24 €
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Fontanals de 
Cerdanya 

937/2016 Inversions Adquisició pala llevaneus i saladora.    979,84 €

Puigcerdà 1175/2016 Inversions 
Equipament pala llevaneus, escampador 
de sal, raspall i dúmper 

           0,33 €

Queralbs 1177/2016 Inversions 
Adquisició d'una pala llevaneus, una sitja 
per l'emmagatzematge i un escampador 
de sal/clorur  

1.628,38 €

Vilafant 1256/2016 Inversions 

Despeses municipals de neteja i 
manteniment de carreteres i vies 
públiques per nevades i glaçades: 
adquisició de màquina escampadora de 
sal remolcable amb vehicle municipal 

         94,40 €

 
El 24 d’abril de 2017 es va notificar als ajuntaments interessats la resolució i se’ls va 
concedir un termini de quinze dies perquè presentessin les al·legacions que 
consideressin oportunes.  
 
Que el tràmit d’audiència ha finalitzat el 16 de maig de 2017, i no s’ha presentat cap 
al·legació. 
 
Pel que fa a l’Ajuntament de Queralbs, l’import de la subvenció a revocar no és 
conseqüència de l’incompliment de l’obligació de presentar la justificació en els 
termes establerts en la convocatòria, sinó que deriva d’un error material en la 
resolució d’autorització de canvi de destí, que no afecta els elements substancials de 
la subvenció ni a l’import de la subvenció a revocar. La subvenció que es va concedir 
inicialment a l’ajuntament de Queralbs per acord de Junta de Govern de 2 d’agost de 
2016, era de 7.749,34 € amb un import a justificar de 13.340,00 €. El canvi de destí 
autoritzat per resolució del president de la Diputació de Girona de 2 de desembre de 
2016, va comportar la minoració de la subvenció a 3.027,91 € amb un import a 
justificar de 5.212,45 €, però només es va anul·lar parcialment la disposició de la 
despesa per import de 3.093,05 €, quan l’import correcte a anul·lar hauria d’haver 
estat de 4.721,43 € (7.749,34 € - 3.027,91 €). L’import a revocar (1.628,38 €) deriva 
de la diferència entre la minoració de la subvenció del canvi de destí autoritzat de 
4.721,43 € i l’import de l’anul·lació parcial de la disposició de la despesa de 3.093,05 
€. 
 
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
en relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la 
desenvolupa. 
 
Vist l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, 
que estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la 
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne 
l’expedient sense cap tràmit ulterior.” 
 
D’acord amb la base específica reguladora 17ena de les subvencions per a 
actuacions municipals de neteja i manteniment de carreteres i vies públiques per 
nevades i glaçades, la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per 
adoptar l’acord de revocació. 
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Atesos els antecedents, la Junta de Govern a proposta del diputat president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Revocar parcialment les subvencions concedides per a actuacions 
municipals de neteja i manteniment de carreteres i vies públiques per nevades i 
glaçades, any 2016 per no haver justificat adequadament la totalitat de l’import de les 
despeses de l’actuació en els termes i dins dels terminis que preveien les bases 
reguladores als següents ajuntaments: 
 

Ajuntament Expedient 
Línia 

subvenció 
Concepte 

Import 
subvenció a 

revocar 

Bolvir 925/2016 
Despeses 
corrents 

Neteja viària neu. Temporada 2015-
2016 

     52,58 €

Guils de 
Cerdanya 

948/2016 
Despeses 
corrents 

Neteja de carrers i carreteres del 
municipi amb vehicles propis de 
l'Ajuntament temporada d'hivern 2015-
2016, dels quatre nuclis de població. 
Temporada 2015-2016 

1.459,42 € 

Llanars 965/2016 
Despeses 
corrents 

Despeses municipals de neteja i 
manteniment de carreteres i vies 
públiques per nevades i glaçades (any 
2016) 

853,47 € 

Ripoll 1183/2016 
Despeses 
corrents 

Adquisició de material i sal per tal de 
treure neu i desfer el gel 

1.281,85 € 

Setcases 1204/2016 
Despeses 
corrents 

Despeses de sal, despeses gasolina 
màquina llevaneus i despeses 
maquinària (manteniment i reparació) 
Bobcat llevaneus 

87,83 € 

Toses 1209/2016 
Despeses 
corrents 

Despeses derivades del manteniment 
hivernal de les vies públiques. 

55,08 € 

Alp 920/2016 Inversions 
Adquisició equipament per la retirada 
de neu als carrers del municipi 

3.812,60 € 

Cassà de la 
Selva 

932/2016 Inversions 
Actuacions de neteja i manteniment de 
carreteres i vies públiques. 
Escampador de sal i pala llevaneu. 

911,24 € 

Fontanals de 
Cerdanya 

937/2016 Inversions Adquisició pala llevaneus i saladora. 979,84 € 

Puigcerdà 1175/2016 Inversions 
Equipament pala llevaneus, 
escampador de sal, raspall i dúmper 

0,33 € 

Vilafant 1256/2016 Inversions 

Despeses municipals de neteja i 
manteniment de carreteres i vies 
públiques per nevades i glaçades: 
adquisició de màquina escampadora de 
sal remolcable amb vehicle municipal 

94,40 € 

 
SEGON. Anul·lar els saldos de la disposició de despesa de les subvencions per a 
actuacions municipals de neteja i manteniment de carreteres i vies públiques per 
nevades i glaçades, any 2016, als ajuntaments següents: 
 

Ajuntament Núm. Operació Import  

Bolvir 220160015572 52,58 € 
Guils de Cerdanya 220160015573 1.459,42 € 
Llanars 220160015556 853,47 € 
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Ripoll 220160015569 1.281,85 € 
Setcases 220160015550 87,83 € 
Toses 220160015544 55,08 € 
Alp 220160015552 3.812,60 € 
Cassà de la Selva 220160015561 911,24 € 
Fontanals de Cerdanya 220160015568 979,84 € 
Puigcerdà 220160015555 0,33 € 
Queralbs 220160015536 1.628,38 € 
Vilafant 220160015543 94,40 € 
 Total  11.217,02 € 

 
TERCER. Notificar el present acord als ajuntaments interessats. 
 
7. JG940/000047/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de L'Escala dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2016 (exp. 2016/4025) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de L’Escala de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, d’import 
124.879,45  
 
Vista la documentació presentada i d’acord amb les Bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Cooperació Local proposa, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de L’Escala el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, pel concepte i 
l’import que es detallen.  
 

AJUNTAMENT EXP CONCEPTE CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ 

L’Escala 4025/2016 Projecte ampliació 
voreres i carril bici 
Av. Montgó. 1r. 
Tram. 

Plaça de la Punta i 
entorn del Port d'en 
Perris i millora Front 
de Mar del nucli 
antic, 2a fase 

124.879,45 € 

 
SEGON. Condicionar el lliurament de les subvencions, que son compatibles amb 
altres ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al 
compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2017. 
 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016. 
 
8. JG940/000125/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Resolució convocatòria IV concurs 
Això Pinta Bé, dels programes pedagògics i divulgatius de la Diputació de 
Girona (exp. 2016/936) 
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Vistes les Bases de participació al Concurs dels Programes Pedagògics i Divulgatius 
de la Diputació de Girona i la convocatòria del IV Concurs dels Programes 
Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona, per al curs escolar 2016-2017, 
aprovades pel Ple en cessió de 20 de setembre de 2016. (2016/936). 
 
Vista l’acta del jurat qualificador del premis, reunit en data de 4 de maig del 2017. 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, segons allò establert a l'article 5 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 diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Resoldre la convocatòria del IV Concurs dels Programes Pedagògics i 
Divulgatius de la Diputació de Girona, per al curs escolar 2016-2017, de la següent 
manera: 
 
INDIKA 
 
Infantil 
Finalista 
Codi: 542792955 
Escola Sant Cristòfol, P5, 5 anys 
Autors: Dani Llover  
 
Semifinalista 
Codi: 430063814 
Escola La Bòbila, P4, 4 anys 
Autors: Marc Castanyer 
 
Primària 
Finalista 
Codi: 925517436 
Escola Baldiri Reixac, 2n, 7 anys 
Autor: Alumnes de 2n B 
 
Semifinalista 
Codi: 279482344 
Escola Castellroc, 4t, 9 anys 
Autor: Assetou Camara 
 
Secundària 
Finalista 
Codi: 980613463 
INS Jaume Vicens Vives, 1r ESO, 13 anys 
Autora: Clàudia Ibáñez 
 
Semifinalista 
Codi: 774363455 
INS Jaume Vicens Vives, 1r ESO, 13 anys 
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Autora: Cèlia Blanch 
 
DEL MAR ALS CIMS 
Infantil 
Finalista 
Codi: 847694929 
Escola La Draga, P3, 3 anys 
Autors: Alumnes de P3 A i B 
 
Semifinalista 
Codi: 801508103 
Escola Can Puig, P5, 5 anys 
Autors: Alumnes de P5 B 
 
Primària 
Finalista 
Codi: 765035723 
Escola Sant Esteve de Guialbes, 6è, 11 anys 
Autora: Alba Gironès  
 
Semifinalista 
Codi: 223956126 
Centre La Draga, 2n, 7 anys 
Autors: Alumnes de 2n 
 
Secundària 
Finalista 
Codi: 734075802 
INS Pere Alsius, 1r ESO, 13 anys 
Autors: Alumnes de 1r ESO C 
 
Semifinalista:  
Codi: 332136921 
INS Pere Alsius, 1r ESO, 13 anys 
Autora: Norma Maria Orriols 
 
TALLERS AMBIENTALS 
 
Premis deserts 
 
SEGON. Fixar els premis em 600 € per als finalistes i 300 € per als semifinalistes, de 
conformitat amb allò establert en el punt 2 de les bases. 
 
TERCER. Disposar la despesa total de 5.400,00€ euros, 2.700,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 500/3340/48000 i 2.700,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/48000. 
 
QUART. 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. 
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CINQUÈ. Anul·lar el saldo sobrant de 2.700,00 euros (DOS MIL SET CENTS 
EUROS) previst a la convocatòria inicial, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
300/1700/48000. 
 
SISÈ. Notificar el present acord als interessats que consten en el punt primer. 
 
9. JG940/000133/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Associació "La Processó de Verges" per al finançament de 
la processó de Verges (exp. 2017/5108) 

 
L’Associació “La Processó de Verges” ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de l’organització de la Processó de Verges i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2017/5108). 
 
La Processó de Verges, tot i el seu evident origen religiós, és una festa cultural que se 
celebra cada Dijous Sant. A part d’aquest dia, el Dissabte Sant o Dissabte de Glòria 
se celebra la Processó dels Petits. La Processó de Verges va ser declarada el 2010 
Festa Patrimonial d’Interès Nacional, fent especial esment al carrer dels Cargols i La 
Dansa de la Mort, element singular de la Processó, i declarats també el 2010 
Elements Patrimonials. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per a cultura popular i tradicional. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades 
amb la cultura popular i tradicional catalana i garantir la difusió i coneixement dels 
elements i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni festiu de Catalunya. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació “La Processó de Verges”, 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 “La Processó de Verges”, per al 
finançament de l’organització de la Processó de Verges, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/5108 Associació “La 
Processó de 

Verges” 

G17505686 La Processó 
de Verges 

Fins al 17 
d’abril de 2017 
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Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

47.000,00 € 47.000,00 € 13.000,00 € 27,66 % 47.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRETZE MIL EUROS, 
(13.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48030 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 17 d’abril de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Associació “La Processó de Verges” 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 13.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 27,66 %, 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 “La Processó de Verges” ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 47.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
la Processó de Verges. 
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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 31 de juliol de 2017. 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’Associació “La Processó de Verges” 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, 
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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 “La Processó de Verges” 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) Seguir els supòsits previstos a l’art. 31.3 de la Llei General de Subvencions, 
segons el qual quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000 euros en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000 euros en el cas de 
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria 
o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la 
prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials 
de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat 
abans de la sol·licitud de la subvenció. 
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 “La Processó de Verges”, 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. 
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DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

competència quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que 
estableix la Llei.  

i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts 
per raó de l’exercici de llurs càrrecs. 

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
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. 
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QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació “La Processó de Verges”. 
 
10. JG940/000134/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació d'un contracte i ANNEX I de 
cessió en comodat i posterior donació del fons fotogràfic Marçal Molas a la 
Diputació de Girona. (exp: 2017/5652) 

 
El fons Marçal Molas és un fons fotogràfic privat de tipus personal, propietat del Sr. 
Marçal Molas, autor de les fotografies que el componen (descrit a l’annex I del 
contracte). 
 
El 16 de maig de 2017 el Sr. Marçal Molas es va posar en contacte amb la Diputació 
de Girona a partir d'un document de proposta de cessió amb posterior  donació del 
fons amb número d’entrada al Registre General de la Diputació de Girona 1-2017-
010013-1, amb la voluntat de fer cessió en règim de comodat i posterior donació del 
fons, ubicat a casa seva, amb la intenció de donar-lo a conèixer i posar-lo a disposició 
pública amb accés lliure a través del centre gestor INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona (a partir d'ara INSPAI). 
 
A fi de tenir adequadament regulats els usos de l’esmentat fons fotogràfic, per tal que 
la difusió i el tractament que en pugui fer la Diputació -en definitiva, l’ús dels drets 
d’explotació- i la propietat intel·lectual, quedin amb una suficient cobertura legal. 
 
Per això, resulta necessari regular els usos de l’esmentat conjunt, i es considera 
adient subscriure un acord amb l’autor i propietari en el que es detallin i especifiquin 
adequadament aquells usos. 
 
L’ingrés del fons i el tractament previst està basat en els fonaments legals que 
regeixen les lleis relacionades amb el tractament del patrimoni arxivístic, el patrimoni 
cultural i el procediment administratiu. En concret, cal esmentar les següents normes: 
 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques 
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
- Codi Civil, articles 1741 i següents 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni 

dels ens locals. 
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.  
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. 
- RDL 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de la propietat 

intel·lectual. 
- Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de l'honor, la intimitat i la 

pròpia imatge. 
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del règim jurídic general del patrimoni 

de les administracions públiques. 
- RD 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 

33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques. 
- Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels documents d’imatge de la 

Diputació de Girona, aprovat pel Ple de la corporació en sessió del dia 17 de 
desembre de 2013.  
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- Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions i còpies dels 
documents del fons INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 
 

No obstant això, l’òrgan competent resoldrà. 
 
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 14 
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. Acceptar la cessió en comodat amb posterior donació del fons fotogràfic 
Marçal Molas a la Diputació de Girona, datat entre el 1991 i 2016, format per 213.600 
fotografies en suport plàstic, digital i paper, de diversos formats, des del 35 mm fins a 
30 x 40 cm. El valor de la cessió amb posterior donació es calcula en dotze mil sis-
cents vuitanta euros (12.680€).  
 
SEGON. Agrair al Sr. Marçal Molas i Vidal la seva cessió en comodat amb posterior 
donació a fi que sigui incorporada a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de 
Girona, on s’assegurarà la consulta lliure i pública dels documents en les condicions 
que s’estipulen en el contracte. 
 
TERCER. Aprovar el contracte i l’ANNEX I de cessió en comodat amb posterior 
donació del fons fotogràfic Marçal Molas a la Diputació de Girona, el text que es 
transcriu a continuació: “CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT I POSTERIOR 
DONACIÓ DEL FONS FOTOGRÀFIC MARÇAL MOLAS A LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA 
PARTS QUE INTERVENEN 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, en virtut de les facultats 
conferides en sessió constitutiva de data 1 de juliol de 2015, assistit pel secretari 
general de la Corporació Jordi Batllori i Nouvilas.  
El Sr. Marçal Molas i Vidal, amb el NIF 40319958S i amb domicili al C/ de Baix, 87, de 
Sant Gregori, el qual actua en nom i interès propi. 
Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la legal necessària per a l’atorgament del 
present  contracte. 

ANTECEDENTS 
1. Les parts són conscients de l’interès i del valor informatiu, testimonial, històric i 
cultural del fons propietat del cedent, format com a resultat de la seva activitat 
professional com a fotògraf i periodista gràfic, entre els anys 1991 i 2016, essent 
l'autor o realitzador de les imatges i titular exclusiu dels drets de propietat intel·lectual 
que se'n deriven. 
2. Les parts consideren convenient afavorir la difusió i gaudi públic de l’esmentat fons 
mitjançant la seva integració a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona 
(a partir d’ara INSPAI) sobre la base d’un acord de cessió en règim de comodat i 
d’una posterior donació del Fons i la cessió de drets d’explotació de les imatges a 
favor de la Diputació. 
3. Que, amb aquesta finalitat, la Diputació de Girona va acceptar, per acord de Junta 
de Govern de data ____ la proposta formulada pel Sr. Marçal Molas i Vidal de cessió 
en règim de comodat del fons fotogràfic i de cessió de drets d’explotació de les 
imatges que l’integren i de posterior donació. 
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4. Que per tal de formalitzar la cessió i concretar-ne les condicions han convingut 
signar el present contracte d’acord amb els següents 
PACTES 
Primer  
El Sr. Marçal Molas i Vidal, en qualitat de propietari del Fons fotogràfic datat entre 
1991 i 2016, format per 213.600 fotografies aproximadament, que es descriuen a 
l’annex I d'aquest contracte, i com a autor o realitzador i titular exclusiu dels drets 
d’explotació d’aquestes imatges, en fa cessió en règim de comodat i posterior 
donació, a títol gratuït, a la Diputació de Girona. En el mateix acte cedeix també drets 
d’explotació d’aquestes imatges, sense cap contraprestació. 
Segon  
És voluntat per part del cedent, cedir, i per part de la Diputació de Girona, rebre 
respectivament tots els materials que el Sr. Marçal Molas i Vidal vulgui incorporar en 
el futur, incorporació que es duria a terme en els mateixos termes i condicions que les 
que figuren en aquest contracte. Dels ingressos futurs, se’n deixarà constància en un 
document i un inventari que s'adjuntarà a aquest contracte. 
Tercer 
Amb l’acceptació d’aquesta cessió en comodat, cessió de drets i posterior donació, la 
Diputació de Girona, a partir del moment en què es faci efectiva la donació a què fa 
referència el pacte tretzè d’aquest document, assumeix les obligacions següents: 
a) Assumir les despeses de conservació i, si s’escau, de restauració dels documents 
objecte de cessió, així com custodiar-lo a les instal·lacions d’INSPAI. 
b) Efectuar una descripció que faciliti la identificació i localització dels documents, 
d’acord amb els procediments i la normativa interna d’INSPAI. 
c) Tractar el fons objecte de cessió com a una unitat i identificar-lo en tot moment amb 
la denominació de Fons Marçal Molas. En la descripció de les imatges s'indicarà de 
forma expressa la seva pertinença al fons. En la comunicació o difusió de les imatges 
del Fons per qualsevol mitjà es farà constar la provinença de la manera següent: 
“Foto: Marçal Molas - Fons Marçal Molas - INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona” o bé “Foto: Marçal Molas. INSPAI. Diputació de Girona.”  
d) Obrir a la consulta pública el contingut del Fons, tot destinant-hi els recursos i 
serveis d’INSPAI. 
e) Facilitar el coneixement del Fons mitjançant la seva difusió.  
f) Facilitar el coneixement del fons mitjançant l’edició d’un llibre monogràfic sobre el 
fotògraf i la seva producció en el cas que el fons sigui donat a la Diputació de Girona, 
segons el que s’especifica en el pacte tretzè d’aquest document.  
Les parts acorden que l’edició del llibre monogràfic es farà en un termini màxim de 
cinc anys a comptar des de que s’hagi atorgat la donació a què fa referència el pacte 
tretzè d’aquest document. En el supòsit que no es produeixi la donació del fons 
fotogràfic, la Diputació quedarà alliberada del compromís d’editar el llibre monogràfic. 
INSPAI s’encarregarà de preparar els continguts, l’argumentació, el disseny, les 
imatges i la maquetació del llibre que, un cop enllestida i de forma prèvia a la seva 
publicació, es lliurarà una còpia a l’autor, en format paper, per a que doni el seu vist-i-
plau previ a la seva publicació, podent l’autor afegir o eliminar alguna de les imatges o 
proposar alguna modificació en el text. 
Quart 
El cedent autoritza a la Diputació de Girona a efectuar qualsevol tractament tècnic a 
l’efecte de procurar una adequada conservació, classificació i descripció del fons, 
d’acord amb la normativa i els procediments interns que s’apliquen a la resta de 
col·leccions i fons del Centre de la Imatge, tot respectant els drets morals de l’autor.  
INSPAI podrà externalitzar els treballs de digitalització que consideri oportuns, per tal 
de portar a terme el tractament tècnic especificat en aquest contracte en els terminis 
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pactats. Aquesta externalització es podrà realitzar mitjançant un conveni amb la 
Fundació Privada Escola de Gestió, titular de la marca comercial Escola Universitària 
ERAM, pels alumnes que participen del projecte Laboratori de Fotografia, la Maleta 
del Fotògraf, amb la pertinent assegurança que cobreixi el material original objecte de 
la digitalització. ERAM eliminarà les còpies residuals i de treball o d'altres que s'hagin 
pogut generar al llarg de la realització de la digitalització, i tampoc podrà utilitzar cap 
d'aquestes imatges sense autorització. I en cas de voler utilitzar aquestes imatges, 
ERAM haurà de seguir el procediment establert de sol·licitud de reproduccions 
fotogràfiques, tal i com s'estableix a l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa pel 
Servei de Reproduccions dels Documents de les Col·leccions i dels Fons d'INSPAI, 
Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 
Cinquè  
Per al compliment de les finalitats del present contracte la Diputació de Girona podrà 
reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els 
continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja 
sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui la Diputació n’encarregui la 
realització. Aquesta autorització inclou la reproducció de les imatges, la seva 
digitalització i la realització de les còpies temporals i transitòries que siguin precises 
per a la comunicació i posada a disposició per mitjà de la xarxa Internet, sempre 
respectant els drets morals del fotògraf.  
També inclou el tractament de les imatges en treballs d’edició i la seva incorporació a 
obres compostes. Les imatges cedides es tracten d’obres fotogràfiques en els termes 
que s’hi refereix el llibre primer del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, text 
refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, motiu pel qual la Diputació assumeix 
l’obligació de respectar i fer respectar la integritat de les imatges. 
Sisè  
Quan els actes enumerats en el pacte tercer es portin a terme per a usos de la 
Diputació de Girona no obligaran a cap contraprestació econòmica a favor del cedent. 
La utilització per part de terceres persones estarà subjecta al pagament de les taxes 
aprovades per l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions 
dels documents de les col·leccions i dels fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona.  
Setè 
Quan els actes esmentats en el pacte tercer es realitzin a sol·licitud d’entitats 
públiques o sense ànim de lucre, o bé per a finalitats de recerca i docència o per a ús 
públic no comercial amb finalitat cultural i/o social no lucrativa, la Diputació podrà 
autoritzar l’ús i lliurar còpies de les imatges amb les exempcions i bonificacions 
previstes l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions dels 
documents de les col·leccions i dels fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona.  
Vuitè 
Quan les reproduccions i lliurament de còpies o autoritzacions d’ús s'efectuïn a favor 
de terceres persones no beneficiàries de les exempcions i bonificacions previstes en 
les esmentades ordenances i amb ànim de lucre, la Diputació aplicarà la taxa 
corresponent, i a més es derivaran al cedent que decidirà la quantitat a percebre en 
concepte de drets d’autor al seu favor, si així ho considera convenient mentre estigui 
vigent el termini de la cessió en comodat especificat en el pacte tretzè.  
Novè 
En el cas que durant la vigència del present contracte una de les dues parts estigués 
interessada en disposar de les imatges objecte del present contracte per a l’edició 
d’un llibre, es subscriurà un contracte específic que detallarà els drets i deures 
d’ambdues parts així com la participació de terceres persones. En qualsevol cas 
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aquesta edició només es podrà efectuar amb l’acord de les dues parts signants 
d’aquest instrument. 
Desè 
El cedent podrà disposar de reproduccions de les imatges sense cost. Podrà 
sol·licitar-les de forma puntual i tot evitant que la reiteració de peticions o un nombre 
important d’imatges sol·licitades acabin alterant el sentit i la finalitat del present 
contracte. Les reproduccions seran de 1024x690 píxels. Si el cedent sol·licités còpies 
amb una resolució més alta aquesta demanda no podrà superar el 5 % del total del 
fons. Aquestes reproduccions només es podran utilitzar per a ús propi i no podran ser 
utilitzades per a la seva explotació per part de terceres persones.  
Onzè 
La Diputació de Girona respon de la pèrdua de documents del fons dipositat, així com 
del seu deteriorament, excepte que aquest resulti del simple ús o sense culpa seva. 
En cas de pèrdua o deteriorament les parts establirien de comú acord, i si fos 
necessari amb concurs de pèrits, una indemnització a favor del cedent. 
Dotzè 
El present contracte de comodat tindrà efectes a partir del moment de la seva 
signatura i es mantindrà en vigor durant un període de 2 anys. 
Tretzè 
Si cap de les dues parts ha esmentat el contrari dins els dos mesos anteriors al 
venciment del termini esmentat en el pacte anterior, s’entendrà efectiva la donació del 
fons a la Diputació de Girona així com la cessió dels drets d’explotació de forma 
exclusiva i sense límit territorial ni temporal. La cessió de drets, permetrà a la 
Diputació explotar de qualsevol forma o en qualsevol suport o mitjà les imatges 
cedides, ja sigui directament o indirecta, respectant sempre els drets morals de l’autor 
sobre les seves obres fotogràfiques. La Diputació de Girona esdevindrà propietària 
dels documents que integren aquest fons i serà titular exclusiva dels drets 
d’explotació fins el seu pas a domini públic i sense límit territorial. Tot i així, s’acorda 
amb el donant que se li continuaran derivant les autoritzacions d’ús a favor de 
terceres persones no beneficiàries de les exempcions i bonificacions previstes en les 
esmentades ordenances i amb ànim de lucre, i a més també decidirà la quantitat a 
percebre en concepte de drets d’autor al seu favor. En cas de decés del donant, 
aquest pacte quedarà suprimit. Els sotasignants convenen que la donació i cessió de 
drets no requerirà cap nou contracte i consideren vàlid i suficient, a aquests efectes, 
el que ara subscriuen, i només caldrà realitzar la formalització de l’acceptació de la 
donació per part de la Diputació de Girona. 
Catorzè 
En cas que el cedent decideixi recuperar el seu fons i notifiqui la seva voluntat de no 
prorrogar la cessió, retirar el fons o no fer efectiva la donació, o sobre la base 
d'alguna de les altres causes previstes en ordenament, la devolució del fons s'haurà 
de realitzar en un termini no superior a sis mesos. La Diputació podrà conservar les 
imatges digitalitzades i les podrà seguir destinant a les finalitats indicades als pactes 
tercer, cinquè, sisè, setè i vuitè, d'aquest document. Així mateix, la Diputació podrà, 
en aplicació de l'article 14.2 de la Llei 10/2001 de 13 de juliol d'arxius i documents, 
demanar les despeses derivades dels treballs de tractament arxivístic, custòdia, 
conservació i, si és el cas, restauració. 
Quinzè 
Per a tot allò que no estigui previst en els seus pactes i condicions, el present 
contracte es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en 
matèria de propietat intel·lectual.  
Setzè 
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Per resoldre les divergències que poguessin sorgir com a conseqüència de la 
interpretació d'aquest contracte, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de 
Girona renunciant al seu propi fur si fos un altre. 
I en prova de conformitat signen el present contracte en dos exemplars, però a un sol 
efecte al lloc i data indicats a l’encapçalament. 
ANNEX I DEL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT I POSTERIOR DONACIÓ  
DEL FONS FOTOGRÀFIC MARÇAL MOLAS A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Propietari 
Marçal Molas i Vidal  
C/ de Baix, 87, Sant Gregori, Girona 
618027823 
972 42 88 73 
NIF 40319958S 
marsalmolas@gmail.com 
Fons o col·lecció 
Fons Marçal Molas i Vidal 
Tipologia de fons 
Fons personal 
Autor 
Marçal Molas  
Història de l’autor 
Marçal Molas i Vidal  
1988-1991 Formació a l’Escola Eina de disseny  
1991-2000 Fotoperiodista al Diari de Girona  
1994 Exposició Bluefields a la Pontenca 1994, exposició sobre la vida al carib 
nicaraguenc 
1998-1999 Participació en exposicions col·lectives del festival Visa pour l’image 
en els anys 1998 i 1999 
2001-2009 Fotografia de Natura  
2010 Participació amb una exposició individual a la Biennal d’Olot amb el títol 
“Calculacions d’espai” 
Temàtica 
Fotografia de premsa 
Fotografia de natura 
Àmbit geogràfic 
Zona de les comarques gironines 
Cronologia 
1991-2016 
Quantitat 
213.600 fotografies, de les quals:  
150.600 analògic, plàstic (negatius i diapositives) (1991-2005) 
61.800 digital (2005-2016) 
1.200 en suport paper 
Suport 
Plàstic polièster i paper 
Format 
35 mm 
Cromia 
Blanc i negre i color 
Procediment 
Gelatina i plata sobre polièster i paper 
Estat de conservació 
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En general és bo, les imatges estan en una habitació que sembla tenir unes 
condicions de temperatura i humitat relativa bastant estables. 
El material presenta un estat òptim, estan ubicats en plàstics i sobretot en fundes de 
paper glassine (per als negatius de 35 mm) i tot i que no és el millor material de 
conservació estan en bon estat de conservació. 
Estat d’organització 
El fons està ordenat cronològicament, i sempre amb el títol del reportatge, a la part 
superior de la pàgina de l'àlbum on es troba ubicat, o bé, en el cas de les digitals, com 
a metadades. Pel què fa a les imatges digitals, hi ha un grup d'imatges que també 
incorporen paraules clau.  
Requeriments de tractament del fons 
- Tractament arxivístic (descripció, classificació, codificació...) 
- Tractament de conservació (neteja, reubicació en material de conservació 
      permanent, instal·lació als nous dipòsits de conservació) 
- Tractament digital (digitalització de còpies màster per a la conservació i còpies per 

a la consulta) 
- Pla de comunicació i difusió 
Accés a la consulta i reproducció 
Si es fa efectiva la cessió en comodat i posterior donació d’aquest fons, la Diputació 
de Girona podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició 
pública els continguts del Fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o 
mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui la Diputació 
n’encarregui la realització.   
La utilització per part de terceres persones estarà subjecta a l’obligació del pagament 
de les taxes aprovades per l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de 
reproduccions dels documents de les col·leccions i dels fons d’INSPAI, Centre de la 
Imatge de la Diputació de Girona. Les sol·licituds d’entitats públiques o sense ànim de 
lucre, o bé per a finalitats de recerca i docència o per a ús públic no comercial amb 
finalitat cultural i/o d’interès social no lucrativa, la Diputació podrà autoritzar l’ús i 
lliurar còpies de les imatges amb les exempcions i bonificacions previstes en 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions dels documents 
de les col·leccions i dels fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de 
Girona.  
Quan les reproduccions i lliurament de còpies o autoritzacions d’ús s'efectuïn a favor 
de terceres persones no beneficiàries de les exempcions i bonificacions previstes en 
les esmentades ordenances i amb ànim de lucre, la Diputació aplicarà la taxa 
corresponent, i a més es derivaran al cedent que decidirà la quantitat a percebre en 
concepte de drets d’autor al seu favor, si així ho considera convenient.  
Per tant, serà un fons accessible obert a consulta. 
A partir del moment en que sigui efectiva la donació del fons i la Diputació de Girona 
l'accepti, aquesta passarà a ser la titular dels drets d'explotació.” 
 
QUART. Facultar àmpliament el president de la corporació per dur a terme les 
actuacions necessàries per a l’efectivitat de tot el que disposa aquest acord i la 
signatura del contracte de cessió en comodat amb posterior donació del fons i la 
cessió de drets d’explotació, com també per, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectificar els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut 
advertir. 
 
CINQUÈ. Atribuir al centre gestor INSPAI, Centre de la Imatge la gestió d’aquest 
acord. 
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SISÈ. Disposar que els béns del fons siguin donats d’alta a l’inventari de béns de la 
Diputació. 
 
SETÈ. Requerir al cedent que lliuri la possessió del fons esmentat a aquesta 
Diputació en el termini de 30 dies, i disposar que s’aixequi acta del lliurament 
esmentat. 
 
VUITÈ. Aquest acord produirà efectes l’endemà de ser notificat al cedent, en els 
termes que preveuen els articles 40, 41, 42, 43 i 44 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
NOVÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General, als Serveis de Patrimoni de 
la Diputació i a Cooperació Cultural per al seu coneixement i efectes. 
 
DESÈ. Notificar el present acord al cedent, al Sr. Marçal Molas i Vidal. 
 
11. JG940/000135/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació d'un contracte i ANNEX I de 
cessió en comodat i posterior donació del fons fotogràfic Josep Iglésias i 
Trias a la Diputació de Girona (exp. 2017/5806) 

 
El fons Josep Iglésias i Trias és un fons fotogràfic privat de tipus personal, propietat 
del Sr. Josep Iglésias, autor de les fotografies que el componen (descrit a l’annex I del 
contracte). 
 
El 24 de maig de 2017 el Sr. Josep Iglésias es va posar en contacte amb la Diputació 
de Girona a partir d'un document de proposta de cessió amb posterior donació del 
fons amb número de Registre General de la Diputació de Girona 1-2017-010376-1, 
amb la voluntat de fer cessió en règim de comodat i posterior donació del fons, ubicat 
a casa seva, amb la intenció de donar-lo a conèixer i posar-lo a disposició pública 
amb accés lliure a través del centre gestor INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona (a partir d'ara INSPAI). 
 
Atès que l’autor va treballar per la Diputació de Girona en algunes ocasions, aquest 
ingrés és una bona oportunitat per regularitzar els drets de les imatges que ja 
conservem d’aquest autor i incrementar a INSPAI les imatges d’aquest fotògraf. 
 
A fi de tenir adequadament regulats els usos de l’esmentat fons fotogràfic, per tal que 
la difusió i el tractament que en pugui fer la Diputació -en definitiva, l’ús dels drets 
d’explotació- i la propietat intel·lectual, quedin amb una suficient cobertura legal. 
 
Per això, resulta necessari regular els usos de l’esmentat conjunt, i es considera 
adient subscriure un acord amb l’autor i propietari en el que es detallin i especifiquin 
adequadament aquells usos. 
 
L’ingrés del fons i el tractament previst està basat en els fonaments legals que 
regeixen les lleis relacionades amb el tractament del patrimoni arxivístic, el patrimoni 
cultural i el procediment administratiu. En concret, cal esmentar les següents normes: 
 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques 
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
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- Codi Civil, articles 1741 i següents 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni 

dels ens locals. 
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.  
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. 
- RDL 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de la propietat 

intel·lectual. 
- Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de l'honor, la intimitat i la 

pròpia imatge. 
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del règim jurídic general del patrimoni 

de les administracions públiques. 
- RD 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 

33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques. 
- Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels documents d’imatge de la 

Diputació de Girona, aprovat pel Ple de la corporació en sessió del dia 17 de 
desembre de 2013.  

- Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions i còpies dels 
documents del fons INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 
 

No obstant això, l’òrgan competent resoldrà. 

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 14 
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. Acceptar la cessió en comodat amb posterior donació del fons fotogràfic 
Josep Iglésias i Trias a la Diputació de Girona, datat entre el 1979 i 2016, format per 
140.000 fotografies en suport plàstic i digital, amb format de 35 mm. El valor de la 
cessió amb posterior donació es calcula en deu mil euros (10.000€). 
 
SEGON. Agrair al Sr. Josep Iglésias i Trias la seva cessió en comodat amb posterior 
donació a fi que sigui incorporada a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de 
Girona, on s’assegurarà la consulta lliure i pública dels documents en les condicions 
que s’estipulen en el contracte. 
 
TERCER. Aprovar el contracte i l’ANNEX I de cessió en comodat amb posterior 
donació del fons fotogràfic Josep Iglésias i Trias a la Diputació de Girona, el text que 
es transcriu a continuació: 
“CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT I POSTERIOR DONACIÓ DEL FONS 
FOTOGRÀFIC JOSEP IGLÉSIAS I TRIAS A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PARTS QUE INTERVENEN 
D'una banda, Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, per 
nomenament en sessió constitutiva de data 1 de juliol de 2015, assistit pel secretari 
general de la corporació Jordi Batllori i Nouvilas.  
I de l’altra, Josep Iglésias i Trias, amb el NIF 40289713-S i amb domicili al carrer 
Esport, 3 bx 6a de Girona, el qual actua en nom i interès propi. 
Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la legal necessària per a l’atorgament d’aquest 
contracte. 
ANTECEDENTS 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 26

1. Les parts són conscients de l’interès i del valor informatiu, testimonial, històric, 
artístic i cultural del fons fotogràfic propietat del cedent, format com a resultat de la 
seva activitat professional com a fotògraf i periodista gràfic, entre finals del 1979 i fins 
el 2016 essent l'autor o realitzador de les imatges i titular exclusiu dels drets de 
propietat intel·lectual que se'n deriven. 
2. Les parts consideren convenient afavorir la difusió i gaudi públic de l’esmentat fons 
mitjançant la seva integració a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona 
(a partir d’ara INSPAI) sobre la base d’un acord de cessió en règim de comodat i 
d’una posterior donació del Fons i la cessió de drets d’explotació de les imatges a 
favor de la Diputació. 
3. Que, amb aquesta finalitat, la Diputació de Girona va acceptar, per acord de Junta 
de Govern de data ____ la proposta formulada pel Sr. Josep Iglésies i Trias de cessió 
en règim de comodat del fons fotogràfic i la cessió de drets d’explotació de les 
imatges que l’integren i la posterior donació. 
4. Que per tal de formalitzar la cessió i posterior donació i concretar-ne les condicions 
han convingut signar el present contracte d’acord amb els següents 
PACTES 
Primer. El Sr. Josep Iglésias i Trias, en qualitat de propietari del fons fotogràfic datat 
entre finals del 1979 i 2016, format per 140.000 fotografies aproximadament, que es 
descriuen a l’annex I d'aquest contracte, i com a autor o realitzador i titular exclusiu 
dels drets d’explotació d’aquestes imatges, en fa cessió en règim de comodat i 
posterior donació, a títol gratuït, a la Diputació de Girona. En el mateix acte cedeix 
també drets d’explotació d’aquestes imatges, sense cap contraprestació. 
Segon. És voluntat per part del cedent, cedir, i per part de la Diputació de Girona, 
rebre respectivament tots els materials que el Sr. Josep Iglésies i Trias vulgui 
incorporar en el futur, incorporació que es duria a terme en els mateixos termes i 
condicions que les que figuren en aquest contracte. Dels ingressos futurs, se’n 
deixarà constància en un document i un inventari que s'adjuntarà a aquest contracte. 
Tercer. Amb l’acceptació d’aquesta cessió en comodat, cessió de drets i posterior 
donació, la Diputació de Girona, i a partir del moment en què es faci efectiva la 
donació a què fa referència el pacte tretzè d’aquest document, assumeix les 
obligacions següents: 
a) Assumir les despeses de conservació i, si s’escau, de restauració dels documents 
objecte de cessió i posterior donació, així com custodiar-lo a les instal·lacions 
d’INSPAI. 
b) Efectuar una descripció que faciliti la identificació i localització dels documents, 
d’acord amb els procediments i la normativa interna d’INSPAI. 
c) Tractar el fons objecte de cessió amb posterior donació com a una unitat i 
identificar-lo en tot moment amb la denominació de Fons Josep Iglésias i Trias. En la 
descripció de les imatges s'indicarà de forma expressa la seva pertinença al fons. En 
la comunicació o difusió de les imatges del Fons:“Foto: Pep Iglésies. Fons Josep 
Iglésias i Trias. INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona “o bé “Foto: 
Pep Iglésies. Josep Iglésias i Trias. INSPAI. Diputació de Girona.” 
d) Obrir a la consulta pública el contingut del Fons, tot destinant-hi els recursos i 
serveis d’INSPAI. 
e) Facilitar el coneixement del Fons mitjançant la seva difusió.  
f) Facilitar el coneixement del fons mitjançant l’edició d’un llibre monogràfic, sempre 
que hi hagi la corresponent aplicació pressupostària. 
Quart. El cedent autoritza a la Diputació de Girona a efectuar qualsevol tractament 
tècnic a l’efecte de procurar una adequada conservació, classificació i descripció del 
fons, d’acord amb la normativa i els procediments interns que s’apliquen a la resta de 
col·leccions i fons del Centre de la Imatge, inclosos els procediments d'avaluació, 
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selecció, tria i eliminació de les imatges borroses, mogudes, o en mal estat de 
conservació quant sigui efectiva la donació. 
Cinquè. Per al compliment de les finalitats del present contracte la Diputació de 
Girona podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició 
pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o 
mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui la Diputació 
n’encarregui la realització. Aquesta autorització inclou la reproducció de les imatges, 
la seva digitalització i la realització de les còpies temporals i transitòries que siguin 
precises per a la comunicació i posada a disposició per mitjà de la xarxa Internet, 
sempre respectant els drets morals del fotògraf.  
També inclou el tractament de les imatges en treballs d’edició i la seva incorporació a 
obres compostes. Les imatges cedides es tracten d’obres fotogràfiques en els termes 
que s’hi refereix el llibre primer del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, text 
refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, motiu pel qual la Diputació assumeix 
l’obligació de respectar i fer respectar la integritat de les imatges. 
Sisè. Quan els actes enumerats en el pacte tercer es portin a terme per a usos de la 
Diputació de Girona no obligaran a cap contraprestació econòmica a favor del cedent. 
La utilització per part de terceres persones estarà subjecta al pagament de les taxes 
aprovades per l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions 
dels documents de les col·leccions i dels fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona.  
Setè. Quan els actes esmentats en el pacte tercer es realitzin a sol·licitud d’entitats 
públiques o sense ànim de lucre, o bé per a finalitats de recerca i docència o per a ús 
públic no comercial amb finalitat cultural i/o social no lucrativa, la Diputació podrà 
autoritzar l’ús i lliurar còpies de les imatges amb les exempcions i bonificacions 
previstes l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions dels 
documents de les col·leccions i dels fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona.  
Vuitè. Quan les reproduccions i lliurament de còpies o autoritzacions d’ús s'efectuïn a 
favor de terceres persones no beneficiàries de les exempcions i bonificacions 
previstes en les esmentades ordenances i amb ànim de lucre, la Diputació aplicarà la 
taxa corresponent, i a més es derivaran al cedent que decidirà la quantitat a percebre 
en concepte de drets d’autor al seu favor. Quant es faci efectiva la donació aquest 
pacte seguirà vigent i es suprimirà en cas del decés del donant.  
Novè. En el cas que durant la vigència del present contracte una de les dues parts 
estigués interessada en disposar de les imatges objecte del present contracte per a 
l’edició d’un llibre, es subscriurà un contracte específic que detallarà els drets i deures 
d’ambdues parts així com la participació de terceres persones. En qualsevol cas 
aquesta edició només es podrà efectuar amb l’acord de les dues parts signants 
d’aquest instrument. 
Desè. El cedent podrà disposar de reproduccions de les imatges sense cost. Podrà 
sol·licitar-les de forma puntual i tot evitant que la reiteració de peticions o un nombre 
important d’imatges sol·licitades acabin alterant el sentit i la finalitat del present 
contracte. Les reproduccions seran de 1024x690 píxels. Si el cedent sol·licités còpies 
amb una resolució més alta aquesta demanda no podrà superar el 5 % del total del 
fons. Aquestes reproduccions només es podran utilitzar per a ús propi i no podran ser 
utilitzades per a la seva explotació per part de terceres persones.  
Onzè. La Diputació de Girona respon de la pèrdua de documents del fons dipositat, 
així com del seu deteriorament, excepte que aquest resulti del simple ús o sense 
culpa seva. En cas de pèrdua o deteriorament les parts establirien de comú acord, i si 
fos necessari amb concurs de pèrits, una indemnització a favor del cedent. 
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Dotzè. El present contracte de comodat tindrà efectes a partir del moment de la seva 
signatura i es mantindrà en vigor fins que no es faci efectiva l’edició del llibre dedicat a 
l’obra del cedent, moment en que es farà efectiva la donació. 
Tretzè. Si cap de les dues parts ha esmentat el contrari a partir del moment de la 
publicació del llibre esmentat en el pacte anterior, es farà  efectiva la donació del fons 
a la Diputació de Girona així com la cessió dels drets d’explotació de forma exclusiva i 
sense límit territorial ni temporal. La cessió de drets, permetrà a la Diputació explotar 
de qualsevol forma o en qualsevol suport o mitjà les imatges cedides, ja sigui 
directament o indirecta, respectant sempre els drets morals de l’autor sobre les seves 
obres fotogràfiques. La Diputació de Girona esdevindrà propietària dels documents 
que integren aquest fons i serà titular exclusiva dels drets d’explotació fins el seu pas 
a domini públic i sense límit territorial. Tot i així, s’acorda amb el donant que se li 
continuaran derivant les autoritzacions d’ús a favor de terceres persones no 
beneficiàries de les exempcions i bonificacions previstes en les esmentades 
ordenances i amb ànim de lucre, i a més també decidirà la quantitat a percebre en 
concepte de drets d’autor al seu favor. En cas de decés del donant, aquest pacte 
quedarà suprimit. Els sotasignants convenen que la donació i cessió de drets no 
requerirà cap nou contracte i consideren vàlid i suficient, a aquests efectes, el que ara 
subscriuen, només caldrà realitzar la formalització de l’acceptació de la donació per 
part de la Diputació.  
Catorzè. En cas que el cedent decideixi recuperar el seu fons i notifiqui la seva 
voluntat de no prorrogar la cessió, retirar el fons o no fer efectiva la donació, o sobre 
la base d'alguna de les altres causes previstes en ordenament, La devolució del fons 
s'haurà de realitzar en un termini no superior a sis mesos. La Diputació podrà 
conservar les imatges digitalitzades i les podrà seguir destinant a les finalitats 
indicades als pactes tercer, cinquè, sisè, setè i vuitè, d'aquest document. Així mateix, 
la Diputació podrà, en aplicació de l'article 14.2 de la Llei 10/2001 de 13 de juliol 
d'arxius i documents,demanar les despeses derivades dels treballs de tractament 
arxivístic, custòdia, conservació i, si és el cas, restauració. 
Quinzè. Per a tot allò que no estigui previst en els seus pactes i condicions, el present 
contracte es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en 
matèria de propietat intel·lectual.  
Setzè. Per resoldre les divergències que poguessin sorgir com a conseqüència de la 
interpretació d'aquest contracte, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de 
Girona renunciant al seu propi fur si fos un altre. 
I en prova de conformitat signen el present contracte en dos exemplars, però a un sol 
efecte al lloc i data indicats a l’encapçalament. 
ANNEX I DEL CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT I POSTERIOR DONACIÓ 
DEL FONS FOTOGRÀFIC JOSEP IGLÉSIAS i TRIAS A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Propietari 
Josep Iglésias Trias 
C/ Esport, 3 X 6a, Girona 
Tel. 609522169 
NIF 40289713-S  
C/e: pepiglesiasfoto@gmail.com 
Fons o col·lecció 
Fons Josep Iglésias i Trias 
Tipologia de fons 
Fons personal 
Autor 
Pep Iglésias i Trias (Girona 1958) 
Història de l’autor 
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Fotògraf professional i fotoperiodista 
Inicia la seva carrera professional com a fotògraf el 1979 publicant imatges a mitjans 
de comunicació de Madrid. 
1991-1995 treballa com cap de fotografia del Diari de Girona. 
2001-2016 treballa com a fotograf free-lance col·laborant amb institucions, mitjans de 
comunicació, revistes, empreses privades i agències. 
Temàtica 
Fotografia de premsa 
Fotografia institucional 
Fotografia de paisatge 
Fotografia de retrat 
Àmbit geogràfic 
Zona de les comarques gironines, tot i que també té reportatges a Barcelona, Madrid 
o de caire internacional com Rússia, Xina entre d’altres. 
Cronologia 
1979-2016 
Quantitat 
140.000 fotografies aproximadament: 
- 70.000 registres de negatius de fotografia analògica  
- 70.000 registres són fotografies d'origen digital  
Suport 
Plàstic polièster 
Format 
35 mm. 
Cromia 
Blanc i negre: 85 % del fons 
Color: 15 % del fons 
Procediment 
Gelatina i plata 
Estat de conservació 
L’estat de conservació de les fotografies en general és força bo, el material de suport i 
l’emulsió estan en bon estat i la imatge iconogràfica no presenta cap pèrdua. 
Presenta brutícia i algun fong dispers que no ha contaminat el conjunt.  
Estat d’organització 
Fotografies organitzades en fulles de paper glassine per ordre cronològic de 
realització de les imatges. Les fulles estan disposades en carpetes arxivadors amb un 
inventari general de reportatges. 
Requeriments de tractament del fons 
- Tractament arxivístic (descripció, classificació, codificació...). 
- Tractament de conservació (neteja, reubicació en material de conservació 
      permanent, instal·lació als nous dipòsits de conservació). 
- Tractament digital (digitalització de còpies màster per a la conservació i còpies per 

a la consulta). 
- Pla de comunicació i difusió. 
Accés a la consulta i reproducció 
Si es fa efectiva la cessió en comodat i posterior donació d’aquest fons, la Diputació 
de Girona podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició 
pública els continguts del Fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o 
mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui la Diputació 
n’encarregui la realització.   
La utilització per part de terceres persones estarà subjecta a l’obligació del pagament 
de les taxes aprovades per l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de 
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reproduccions dels documents de les col·leccions i dels fons d’INSPAI, Centre de la 
Imatge de la Diputació de Girona. Les sol·licituds d’entitats públiques o sense ànim de 
lucre, o bé per a finalitats de recerca i docència o per a ús públic no comercial amb 
finalitat cultural i/o d’interès social no lucrativa, la Diputació podrà autoritzar l’ús i 
lliurar còpies de les imatges amb les exempcions i bonificacions previstes en 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions dels documents 
de les col·leccions i dels fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de 
Girona.  
Quan les reproduccions i lliurament de còpies o autoritzacions d’ús s'efectuïn a favor 
de terceres persones no beneficiàries de les exempcions i bonificacions previstes en 
les esmentades ordenances i amb ànim de lucre, la Diputació aplicarà la taxa 
corresponent, i a més es derivaran al cedent que decidirà la quantitat a percebre en 
concepte de drets d’autor al seu favor, si així ho considera convenient.  
Per tant, serà un fons accessible i obert a consulta. 
A partir del moment en que sigui efectiva la donació del fons i la Diputació de Girona 
l'accepti, aquesta passarà a ser la titular dels drets d'explotació, tot i les reproduccions 
i lliurament de còpies o autoritzacions d’ús s'efectuïn a favor de terceres persones no 
beneficiàries de les exempcions i bonificacions previstes en les esmentades 
ordenances i amb ànim de lucre, es continuaran derivant al cedent que decidirà la 
quantitat a percebre en concepte de drets d’autor al seu favor, fins el moment del seu 
decés.” 
 
QUART. Facultar àmpliament el president de la corporació per dur a terme les 
actuacions necessàries per a l’efectivitat de tot el que disposa aquest acord i la 
signatura del contracte de cessió en comodat amb posterior donació del fons i la 
cessió de drets d’explotació, com també per, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectificar els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut 
advertir. 

CINQUÈ. Atribuir al centre gestor INSPAI, Centre de la Imatge la gestió d’aquest 
acord. 

 
SISÈ. Disposar que els béns del fons siguin donats d’alta a l’inventari de béns de la 
Diputació. 
 
SETÈ. Requerir al cedent que lliuri la possessió del fons esmentat a aquesta 
Diputació en el termini de 30 dies, i disposar que s’aixequi acta del lliurament 
esmentat. 
 
VUITÈ. Aquest acord produirà efectes l’endemà de ser notificat al cedent, en els 
termes que preveuen els articles 40, 41, 42, 43 i 44 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
NOVÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General, als Serveis de Patrimoni de 
la Diputació i a Cooperació Cultural per al seu coneixement i efectes. 
 
DESÈ. Notificar el present acord al cedent, al Sr. Josep Iglésias i Trias. 
 
12. JG940/000136/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Associació Gironina de Teatre_AGT per al funcionament i 
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desplegament d'activitats del Centre de Formació Teatral El Galliner (exp. 
2017/4140) 

 
L’Associació Gironina de Teatre_AGT ha sol·licitat una subvenció exclosa de 
concurrència pública per al finançament del funcionament i desplegament d’activitats 
del Centre de formació teatral El Galliner en l’anualitat de 2017, i s’ha instruït 
l’expedient corresponent (2017/4140).  
 
Des que el 1990 l'Associació Gironina de Teatre (AGT) es va posar en marxa, el 
volum d‟ activitats ha anat creixent a mesura que l‟ Associació obtenia el 
reconeixement social i institucional a la seva tasca, fins arribar a la situació actual, de 
plena consolidació dins el panorama cultural gironí. A hores d‟ ara, l‟ AGT té com a 
socis la majoria dels professionals del teatre gironí (més d‟ un centenar) i gestiona la 
segona escola de teatre de Catalunya en nombre d‟ alumnes (l‟ única de les 
comarques gironines que dóna una formació global). 
 
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 les activitats teatrals. 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 Gironina de Teatre_AGT, 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 Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, 
per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Gironina de Teatre_AGT, per al 
finançament del projecte d’organització i desplegament del Centre de formació teatral 
El Galliner, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període d’execució 

2017/4140 Associació 
Gironina de 
Teatre_AGT_El 
Galliner 

G17380932 Funcionament i 
desplegament 
d’activitats del 
Centre de 
Formació Teatral 
El Galliner 

Fins al 15 de 
novembre de 2017 

Cost total de 
l'objecte 

subvencionat 

Cost de les 
despeses 

subvencionables 

Import de la 
subvenció 

 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

401.973,87 € 401.973,87 50.000,00 € 12,43 % 401.973,87 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA MIL EUROS, 
(50.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48005 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 15 de novembre de 2017.  
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
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 TRENTA-CINC MIL 
EUROS (35.000,00 €), 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 Gironina de Teatre_AGT_El Galliner, 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 
QUINZE MIL EUROS (15.000,00 €), corresponents al 30% restant. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Associació Gironina de Teatre_AGT_El Galliner, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 401.973,87 € 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: 
 
Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), a l’apartat de documentació, que ha de contenir la informació 
següent: 
 

a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de 
la factura;  
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c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública de les activitats del Centre de formació i creació teatral El Galliner. 
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 30 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’Associació Gironina de Teatre_AGT_El Galliner, 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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c) 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. 

d) 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 Gironina de Teatre_AGT_El Galliner, 
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 Gironina de Teatre_AGT_El Galliner, 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:  
 

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

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

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

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

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

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

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

competència quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que 
estableix la Llei.  

i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts 
per raó de l’exercici de llurs càrrecs. 

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Gironina de Teatre_AGT_El Galliner, 
amb seu a Girona. 
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13. JG940/000142/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la modificació dels 
pactes del conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona (exp. 2017/5545) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la secció Ordinària que va tenir lloc 
el dia 30 de maig del 2017 va 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 i que va instruir  l'expedient 
corresponent (2017/5545). 
 
Vist l’informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, la Junta de Govern a proposta del 
diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Modificar el pacte novè del 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. 
 
On diu: 
 
“Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa, en conseqüència es regirà pels 
seus pactes i, subsidiàriament, per la legislació administrativa aplicable.” 
 
Ha de dir:  
 
“Si bé les parts poden finalitzar aquest conveni de mutu acord en qualsevol moment, 
qualsevol d'elles pot denunciar-lo comunicant-lo a l'altre part per escrit amb una 
antelació mínima de 7 dies naturals. 
 
Seran causes de resolució del conveni, a més de les generals establertes a la llei, les 
següents: 
 
•  La finalització del termini de vigència. 
• La impossibilitat sobrevinguda, de caràcter legal o material, que impedeixi donar 
compliment a l'objecte d'aquest conveni. 
• L' incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions previstes en aquest 
conveni.”. 
 
 I incrementar de nou a onze els pactes del conveni, i per tant afegir els pactes 
següents: 
 
Desè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per allò establert a la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regim jurídic del Sector Públic, i la Llei 26/2010, de 3 
d'agost, de Regim jurídic i procediment de les Administracions Públiques de 
Catalunya 
 
Onzè.- Els dubtes i divergències que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació 
d'aquest conveni, es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant, en cas de 
persistir el desacord, li correspondrà resoldre sobre les qüestions que puguin sorgir 
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sobre la seva aplicació i compliment, als jutjats i tribunals competents de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
SEGON. D’acord amb les modificacions produïdes en el punt 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 
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. 
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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 
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 
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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.- Si bé les parts poden finalitzar aquest conveni de mutu acord en qualsevol 
moment, qualsevol d'elles pot denunciar-lo comunicant-lo a l'altre part per escrit amb 
una antelació mínima de 7 dies naturals. 
Seran causes de resolució del conveni, a més de les generals establertes a la llei, les 
següents: 
• La finalització del termini de vigència. 
• La impossibilitat sobrevinguda, de caràcter legal o material, que impedeixi donar 
compliment a l'objecte d'aquest conveni. 
• L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions previstes en aquest 
conveni. 
Desè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per allò establert a la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regim jurídic del Sector Públic, i la Llei 26/2010, de 3 
d'agost, de Regim jurídic i procediment de les Administracions Públiques de 
Catalunya. 
Onzè.- Els dubtes i divergències que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació 
d'aquest conveni, es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant, en cas de 
persistir el desacord, li correspondrà resoldre sobre les qüestions que puguin sorgir 
sobre la seva aplicació i compliment, als jutjats i tribunals competents de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
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. 
 
TERCER. Notificar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
QUART. Traslladar aquest acord a Cooperació Cultural per al seu coneixement i 
efectes. 
 
14. JG940/000144/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Ajuntament de Figueres 
una subvenció nominativa per a l'edició del volum núm. 12 de la col·lecció 
Juncària (exp. 2017/5728) 

 
L’Ajuntament de Figueres, ha sol·licitat una subvenció nominativa per a l’edició del 
llibre “Josep Pius Pujades (1883-1949). Cultura, periodisme i pensament polític en el 
catalanisme republicà”, volum núm. 12 de la col·lecció Juncària i s’ha instruït 
l’expedient corresponent (Exp. 2017/5728). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Figueres per a l’edició de la 
col·lecció Juncària, 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 
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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 l’Ajuntament de Figueres la subvenció que es detalla a 
continuació:  
 

Expedient    Beneficiari NIF 
2017/5728 AJUNTAMENT DE FIGUERES P1707200J 

Objecte de la subvenció 
Edició volum núm. 12 col·lecció Juncària “Josep Puig Pujades (1883-1949). Cultura, 

periodisme i pensament polític en el catalanisme republicà” 
Subvenció 

Import concedit Import a justificar % regulador 

5.325,45 € 10.650,91 € 50% 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL TRES-CENTS 
VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (5.325,45 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 503/3340/46202 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2017. 
 
TERCER. Objecte i període d’execució. La subvenció la concessió de la qual 
s’autoritza té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb l’edició del llibre “Josep Puig Pujades (1883-
1949). Cultura, periodisme i pensament polític en el catalanisme republicà”, volum 
núm. 12 de la col·lecció Juncària, i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses 
d’altra naturalesa. Es consideren despeses subvencionables totes les compreses en 
el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció. 
 
El període d’execució d’aquesta activitat és de l’1 de gener al 31 d’octubre de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de Figueres 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Figueres es compromet a:  
 

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

c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats 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. 
h) Lliurar a la Diputació de Girona 30 exemplars de l’obra subvencionada. 

i) Fer constar al llibre publicat el logotip de la Diputació de Girona com a 
institució col·laboradora  

SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 5.325,45 €, que representa un percentatge de finançament del 50%, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament de Figueres ha de justificar la subvenció 
concedida per l’import de 10.650,91 € 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).  
 
Si el cost de la publicació subvencionada 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 31 d’octubre de 2017. 
Es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de 
justificació. 
 
Tan bon punt l’Ajuntament de Figueres 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  que, si no 
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ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències 
que es determinen al punt següent.  
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció.  En relació a la possibilitat de modificació o anul·lació de 
les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona i la normativa concordant.  Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.  
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
condició de finalista.  El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
L’Ajuntament de Figueres 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.  
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L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Figueres. 
 
15. JG940/000023/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del decret de Presidència del 
dia 12-6-17, relatiu a l'acord de cessió de béns en comodat entre el 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona i el Parc Natural del Montseny 
(exp. 2017/4343) 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència de data 12 de 
juny de 2017, relatiu a la cessió de béns en comodat, que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“El Patronat de Turisme Costa Brava Girona  (en endavant el Patronat) és propietari 
de tres cadires Joëlette “New Generation”, model clàssic amb roda única, HS Code: 
97131000. Aquestes cadires tenen per objectiu facilitar la pràctica de senderisme a 
persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. El Patronat desitja posar aquestes 
cadires  a disposició de parcs naturals de la demarcació de Girona. 
La Diputació de Girona té entre les seves competències, la gestió del Parc Natural del 
Montseny, juntament amb la Diputació de Barcelona, d’acord amb el Pla Especial del 
Parc del Montseny. El Servei de Medi Ambient és el centre gestor de la Diputació de 
Girona responsable de la planificació i gestió de l’espai natural en el territori de la 
demarcació de Girona. 
Com a ens cogestor del Parc, la Diputació de Girona, té entre els seus objectius 
prioritaris el proveïment d’una xarxa de dotacions i de serveis de suport als visitants 
de l’espai natural.  
El Parc Natural disposa del reconeixement acreditatiu de la Carta Europea de 
Turisme Sostenible (CETS), i desitja disposar d’una de les tres cadires esmentades 
en l’apartat anterior per promoure el turisme inclusiu facilitant l’accés a persones amb 
mobilitat reduïda o  amb discapacitat.  
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) 
RESOLC: 
PRIMER. Aprovar el text de l’acord entre el Patronat de Turisme Costa Brava i el Parc 
Natural del Montseny relatiu a la cessió de béns en comodat, que presenta el següent 
tenor literal: 
“ACORD DE CESSIÓ DE BÉNS EN COMODAT ENTRE EL PATRONAT DE 
TURISME COSTA BRAVA GIRONA I EL PARC NATURAL DEL MONTSENY 
A Girona, el XX de XXXX de 2017. 
REUNITS 
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D’UNA PART: el Sr. Fermí Santamaria, com a Vicepresident de la Diputació de 
Girona (d’ara en endavant la Diputació), segons el que disposa el Pla Especial del 
Parc del Montseny, i en representació del Parc Natural del Montseny, i amb domicili 
social al Carrer Pujada Sant Martí, 4-5, 17004, Girona. 
I D’UNA ALTRA PART: El Sr. Pere Vila i Fulcarà, major d’edat, de nacionalitat 
espanyola, amb DNI núm. 40462786J actuant en nom i representació, en qualitat de 
President, del PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA (d’ara en 
endavant, també, el PATRONAT), amb domicili fiscal a Girona, Avinguda Sant 
Francesc, 29 3r pis. 
I d’ara en endavant, la Diputació i el PATRONAT anomenades conjuntament com les 
Parts. 
RECONEIXENT-SE les Parts en la qualitat en la que intervenen, capacitat jurídica 
general suficient per a obligar-se i contractar i, en conseqüència, per a aquest acte, 
MANIFESTEN 
I.- Que la Diputació gestiona els espais naturals de protecció especial adscrits a La 
Diputació de Girona, entre el qual es troba el Parc Natural del Montseny. 
II.- Que el PATRONAT és propietari de tres cadires JOËLETTE “NEW 
GENERATION”, model clàssic amb roda única, HS CODE: 87131000, quin objectiu 
és permetre a qualsevol persona amb mobilitat reduïda o amb discapacitat la pràctica 
de senderisme afavorint així el turisme inclusiu. 
II.- Que el Parc Natural del Montseny, disposa del reconeixement acreditatiu de la 
Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), i desitja disposar d’una de les tres 
cadires esmentades en l’apartat anterior per promoure el turisme inclusiu facilitant 
l’accés a persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat. 
En endavant, el bé que es cedirà, una cadira Joëlette “new generation”, model clàssic 
amb roda única, HS CODE: 87131000, es denominarà BÉ EN COMODAT. 
III.- Que el PATRONAT manifesta que el BÉ EN COMODAT és de la seva propietat i 
en virtut de l’informe de data 23.01.2017 emès per la tècnica de Turisme Inclusiu del 
PATRONAT en que es posava de manifest els beneficis que es derivarien de la 
compra d’aquest, i la seva introducció als Parcs Naturals i la voluntat del Parc Natural 
del Montseny de disposar-ne, les Parts de mutu acord convenen atorgar el present 
acord, que sotmeten als següents: 
PACTES 
Primer. Objecte 
El present acord té per objecte: 
Regular en règim de comodat de la cadira Joëlette “new generation” a favor de La 
Diputació, en representació del Parc Natural del Montseny, i 
Regular les obligacions i drets de les Parts 
Segon. CESSIÓ DEL BÉ EN RÈGIM DE COMODAT 
El PATRONAT cedeix en comodat i a títol de gratuït a la Diputació, en representació 
del Parc Natural del Montseny, que accepta el bé en comodat, en els terminis i en les 
condicions establertes en aquest acord. 
El PATRONAT declara que el BÉ EN COMODAT és de la seva exclusiva propietat i 
que no hi ha drets constituïts sobre el mateix a favor de tercers.  
Tercer. AUTORITZACIONS D’ÚS DEL BÉ EN COMODAT 
La Diputació, en representació del Parc Natural del Montseny, podrà utilitzar el BÉ EN 
COMODAT a usos directament relacionats amb la facilitació de transport per visitar el 
parc esmentat a qualsevol persona amb mobilitat reduïda o amb discapacitat la 
pràctica de senderisme afavorint així el turisme inclusiu. 
Qualsevol canvi d’ubicació del bé cedit, inclòs el desplaçament del bé d’un parc a un 
altre i a qualsevol altre lloc que es pugui determinar per interès de les parts, haurà de 
ser autoritzat expressament pel PATRONAT. 
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Quart. DURADA DEL COMODAT 
La durada del comodat serà de quatre (4) anys, començant a la firma del present 
acord. Finalitzat aquest termini, el comodat s’anirà prorrogant expressament cada 
quatre (4) anys. 
Cinquè DESPESES 
La Diputació, en representació del Parc Natural del Montseny, s’obliga a satisfer les 
despeses ordinàries i el manteniment anual per la conservació del bé cedit en 
comodat. 
Les despeses de conservació extraordinàries, reparació i manteniment que impliquin 
reposicions i/o substitucions de peces i elements, seran a càrrec del PATRONAT, 
prèvia autorització d’aquesta. 
Sisè. RESPONSABILITAT 
La Diputació, en representació del Parc Natural del Montseny, no assumeix cap 
responsabilitat pel deteriorament o pèrdua del BÉ EN COMODAT excepte que hagi 
actuat amb dol. 
Especialment, la Diputació, en representació del Parc Natural del Montseny, no 
assumeix cap responsabilitat ni obligació de pagar el valor del bé en cas de pèrdua o 
deteriorament del mateix per causa de força major o cas fortuït. 
Setè OBLIGACIONS RESPECTE EL BÉ EN COMODAT 
La Diputació, en representació del Parc Natural del Montseny, estarà obligada en 
relació al bé en comodat a: 
Adoptar les mesures necessàries per a la seva protecció i seguretat. 
Fer-se càrrec de les despeses ordinàries derivades de l’ús i el manteniment del bé. 
Sol·licitar l’autorització del PATRONAT per a les despeses de conservació, reparació i 
manteniment extraordinàries. 
Informar al titular del bé sobre els aspectes que demani i facilitar-li la inspecció física. 
Cedir el bé a qualsevol Parc o per qualsevol esdeveniment que sigui requerit, en cas 
de que li requereixin, fent-se càrrec de les despeses de trasllat el Parc interessat. 
Informar a la companyia de la seva pòlissa de responsabilitat civil sobre l’ús del bé. 
Informar i comunicar al seu lloc web de la disponibilitat del bé.  
Organitzar, com a mínim un cop semestralment, activitats que impliquin l’ús del bé. 
Aquestes activitats hauran de ser publicades al seu lloc web amb antelació i no 
hauran de coincidir en dates amb d’altres activitats organitzades per altres Parcs que 
també disposin del bé. 
El PATRONAT estarà obligat en relació al bé en comodat a: 
Fer-se càrrec de les despeses de conservació extraordinàries, reparació i 
manteniment que impliquin reposicions i/o substitucions de peces i elements. 
Fer un curs de formació, en el moment de la implantació del bé, sobre l’ús del bé 
adreçat a portadors. 
 Vuitè. CONDICIONS DE RESTITUCIÓ DEL BÉ EN COMODAT 
8.1. El PATRONAT només podrà exigir la restitució del BÉ EN COMODAT en els 
supòsits següents: 
a) al venciment de la durada del comodat o de qualsevol de les pròrrogues, amb un 
preavís per escrit amb dos mesos d’antelació. 
b) si l’entitat comodatària destina el bé cedit a un ús diferent al pactat. 
c) per incompliment per part de la comodatària de les obligacions derivades del 
present acord. 
La devolució de l’esmentat BÉ EN COMODAT haurà, en el cas que fos preceptiu, 
d’esser autoritzada per les autoritats i administracions públiques pertinents. 
8.2. Totes les despeses que s‘originin per la restitució del bé al PATRONAT, comprès 
el seu embalatge, retirada i transport serà a càrrec exclusivament del PATRONAT. 
Novè. NOTIFICACIONS 
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Totes les notificacions que s’hagin de fer les Parts en compliment i desenvolupament 
d’aquest acord, es faran fefaentment a les adreces que s’indiquen a l’encapçalament. 
Desè. JURISDICCIÓ 
Prèvia renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, les Parts se 
sotmeten per a la resolució de tota la diferència o desacord en el compliment del 
present acord als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona. 
I en prova de conformitat de tot el que antecedeix i que acorden els compareixents en 
les representacions respectives que ostenten, subscriuen aquest document en dos 
exemplars duplicats i amb un únic efecte a la ciutat i en la data assenyalades més 
amunt. 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, GIRONA Fermí Santamaria i Molero PATRONAT DE 
TURISME COSTA BRAVA GIRONA Pere Vila i Fulcarà 
SEGON. Delegar en el vicepresident 2n de la Diputació, Sr. Fermí Santamaria i 
Molero la signatura dels convenis i dels documents necessaris per portar a terme 
aquest acord. 
TERCER. Traslladar la present resolució al Patronat Turisme Costa Brava. 
QUART. Notificar la present resolució al servei de Patrimoni per tal que doni d’alta el 
dret en l’inventari de la Diputació de Girona. 
CINQUÈ. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.” 
 
La Junta de Govern, a proposta del diputat de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, ACORDA ratificar el decret 
transcrit, en tot el seu contingut. 
 
16. JG940/000025/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb 
l'Associació d'Agrupacions de Defensa Forestal de l'Alt Empordà per al 
servei de prevenció d'incendis forestals als massissos de l'Albera i del Cap 
de Creus durant la campanya 2017 (exp. 2017/5481) 

 
La comarca de l'Alt Empordà conté espais com el Massís de l'Albera i el Massís del 
Cap de Creus, inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa 
Natura 2000 pels seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis 
forestals per la Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins d’un perímetre de 
protecció prioritària. D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual 
cosa obliga als seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens 
implicats en la seva protecció, a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la 
informació als visitants i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, 
col·laborant, d’aquesta manera, en la gestió dels mateixos. 
 
La Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de Medi 
Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF, i 
associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
 
L'Associació d'ADF de l'Alt Empordà té competències i interessos en la prevenció 
d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades, que inclouen els 
espais naturals de l'Albera i del Cap de Creus. 

 
Les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals. 
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Vist que d’acord amb l’article 22.2 de la Llei general de subvencions i l’article 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona és procedent concedir 
subvencions directes quan estiguin consignades nominativament en el pressupost 
general de la Diputació. 
 
Vistos els informes favorables del centre gestor de Medi Ambient del dia 15 i 18 de 
maig de 2017. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni amb l’Associació d'Agrupacions de 
Defensa Forestal de l'Alt Empordà, del següent tenor literal: 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L'ASSOCIACIÓ D'AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE L'ALT EMPORDÀ 
PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ALS MASSISSOS DE 
L'ALBERA I DEL CAP DE CREUS DURANT LA CAMPANYA 2017. 
CN/2138 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Pere Vila i Fulcarà, 
assistit pel Secretari General, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern de .......... 
ASSOCIACIÓ D'AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL (ADF) DE L'ALT 
EMPORDÀ, amb NIF G17837071, representada pel seu president, el Sr. Miquel 
Gelada Pagès. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Que la comarca de l'Alt Empordà conté espais com el Massís de l'Albera i el Massís 
del Cap de Creus, inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa 
Natura 2000 pels seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis 
forestals per la Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins d’un perímetre de 
protecció prioritària. D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual 
cosa obliga als seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens 
implicats en la seva protecció, a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la 
informació als visitants i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, 
col·laborant, d’aquesta manera, en la gestió dels mateixos. 
Que la Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de 
Medi Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, 
ADF, i associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
Que l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà té competències i interessos en la prevenció 
d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades, que inclouen els 
espais naturals de l'Albera i del Cap de Creus. 

Que les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals, i en virtut 
d’això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER. L’objecte del present conveni de col·laboració entre l'Associació d'ADF de 
l'Alt Empordà (en endavant l'Associació) i la Diputació de Girona, és la participació 
econòmica d’aquesta segona en el finançament d'un servei de prevenció d’incendis 
forestals als massissos de l'Albera i del Cap de Creus, així com en el finançament 
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d'un centre de control radiofònic, amb un pressupost de CINQUANTA-UN MIL 
EUROS (51.000,00 €), d’acord amb la valoració que figura a l’annex I. L'aportació de 
la Diputació correspon al 100% de les despeses. 
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva una bestreta del 90% sobre l'import, en 
favor de l’Associació, un cop signat el conveni; la resta serà abonada una vegada 
presentada la certificació final a l'acabament de la campanya, sempre prèvia 
justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al pressupost d'enguany. Els 
lliuraments parcials s’entendran a compte de la liquidació definitiva. 
TERCER. La quantitat esmentada serà destinada a la contractació d'operadors de 
ràdio, personal de camp, i personal de coordinació, organitzant un servei de prevenció 
d’incendis forestals amb les característiques que es detallen a continuació: 
El servei de prevenció d’incendis tindrà una durada de setanta-tres dies, 
corresponents al període comprès entre l'1 de juliol i l'11 de setembre (ambdós 
inclosos). Aquest consistirà en un servei itinerant de detecció i informació, i de 
primera intervenció en petits focs. Aquesta activitat es durà a terme tots els dies de la 
setmana entre les 12:00 i les 19:00, en vehicles tot terreny equipats amb motobomba, 
i serà realitzada per un total de quatre equips, dos en cada un dels dos espais. Un 
dels equips de cada espai acabarà el servei el dia 3 de setembre, de forma que del 4 
a l'11 de setembre es comptarà amb un equip de vigilància per espai. Cadascun 
d'aquests equips estarà format per tres persones, que realitzaran el servei en torns de 
dues, durant l'horari indicat, cada un dels dies del període que dura el servei. Així 
mateix, durant aquest període i en el mateix horari es realitzarà un servei de control 
radiofònic (Control Empordà) pel qual seran contractades dues persones, que 
exerciran en dies alterns, durant tot el període indicat. 
L'import del conveni serà destinat a la contractació de 12 treballadors de camp i 2 
controladors radiofònics per un període de setanta-tres dies, així com a part de la 
contractació d'un coordinador (aquests termes es detallen en l'annex 1). Aquest servei 
serà organitzat i dirigit per l'Associació, en coordinació amb la Diputació de Girona, els 
òrgans gestors dels espais naturals, els ajuntaments locals, el Servei de Prevenció 
d’Incendis de la Generalitat de Catalunya, el Cos d’Agents Rurals i els Bombers. 
L’elecció del personal a contractar anirà a càrrec de l'Associació, i no hi haurà en cap 
cas vincle laboral entre les persones contractades i la Diputació de Girona. A aquest 
efecte l'Associació contractarà preferentment personal voluntari d'ADF que disposi del 
carnet groc. En cada unitat, almenys dos dels membres hauran de disposar del carnet 
de conduir BTP. Si no s'arribessin a cobrir les places amb voluntaris d'ADF es 
cobriran amb personal que disposi d'un certificat de formació de prevenció i suport a 
l'extinció d'incendis forestals homologat. Així mateix, el personal haurà de ser 
preferentment bon coneixedor de l'espai en què realitzarà el servei. 
Funcionament del servei: 

Període Persones 
en servei 
(Albera) 

Persones en 
servei (Cap 
de Creus) 

Persones en 
servei (Control 

Empordà) 

Nombre de 
dies 

Horari 

1 de juliol 
– 3 de 

setembre* 

4  4  1 65 
 

12:00 a 
19:00 h 

4 de 
setembre – 

11 de 
setembre* 

2 2 1 8 12:00 a 
19:00 h 

*Ambdós inclosos 
L'Associació establirà un calendari dels torns dels serveis. 
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El servei consistirà en la realització de rutes predeterminades en l'espai natural 
corresponent. Les rutes es realitzaran en vehicles tot terreny equipats amb un equip 
de transmissions i amb una motobomba per a primera intervenció. La tasca del 
personal consistirà en la detecció de columnes de fum, focs, elements o fets amb risc 
d'incendi i també altres incidències de caràcter mediambiental, informació als visitants 
del risc d'incendi de l'espai i normes per a la prevenció. També podrà formar part de 
les tasques del servei la primera intervenció en cas de petits focs. 
La tasca dels controladors de ràdio (Control Empordà) serà la coordinació del servei, 
la tramesa d'ordres, la recepció dels informes del personal, i en tot cas la comunicació 
d'aquests als ens interessats (Bombers, Agents Rurals o altres). Les persones que 
realitzen el servei resten obligades a indicar l’inici i la fi d'aquest al centre de control 
mitjançant les emissores de ràdio presents en el vehicle. 
Zona d’actuació: Massís de l'Albera i Massís del Cap de Creus, segons instruccions 
de l'Associació, en coordinació amb l'ens gestor de l'espai natural, el Servei de 
Prevenció d’Incendis Forestals, el Cos d’Agents Rurals i els bombers. 
Durant el període de servei (1 de juliol – 11 de setembre): 
Els controladors de ràdio realitzaran una mitja de 28 hores setmanals. El personal de 
camp realitzarà una mitjana de  32,67 hores. El servei s’organitzarà de forma que 
cada dia hi haurà en cada un dels espais dos vehicles amb dues persones cada un 
(un total de quatre vehicles) en horari de 12 a 19 h, cada dia de l'1 de juliol al 3 de 
setembre (ambdós inclosos), i un vehicle amb dues persones en cada espai en horari 
de 12 a 19 h cada dia del 4 a l'11 de setembre. Durant la totalitat del servei (1 de juliol 
– 11 de setembre) hi haurà un controlador de ràdio a Control Empordà, en horari de 
11:30 a 19:30, i un coordinador del servei durant l'horari de durada d'aquest. 
Tots els vehicles disposaran d’equips emissors-receptors. Aquests, així com l'equip 
de transmissions de Control Empordà, seran cedits per l'Associació. L'Associació es 
farà càrrec, així mateix, dels vehicles tot terreny i els seus equips de primera 
intervenció, l'assegurança i la ITV, les despeses de combustible i de reparació dels 
vehicles. També aniran a càrrec de l'Associació els equips de protecció individuals del 
personal. 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions 
concretes i supervisió del tècnic responsable de l'Associació. 
En qualsevol cas, les activitats preferents del personal de camp són la detecció i la 
informació. La possible primera intervenció d’aquests es limitarà, en cas necessari, a 
l’extinció de petits focs quan aquesta no impliqui risc per a la seguretat del personal. 
L'Associació redactarà un protocol d'actuació en què s'especificaran les tasques per a 
què el personal de camp és apte, en funció del seu nivell de formació, la seva titulació 
i de la cobertura de la seva assegurança. Serà responsabilitat del tècnic que coordina 
l’operatiu en nom de l’associació que les tasques desenvolupades s'ajustin a aquests 
factors. 
La quantitat esmentada en l'apartat primer s'entén com a màxima a aportar per la 
Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa. 
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat 
de les despeses i una memòria. La Diputació es reserva la facultat de verificar la 
correcta aplicació dels fons de la subvenció. Es considerarà despesa elegible la que 
s’hagi meritat abans del termini de justificació, encara que no hagi estat efectivament 
pagada dins d’aquest termini. 
QUART. Es fa constar que la quantitat expressada en la clàusula primera precedent 
correspon al 100% de la despesa corresponent a la contractació laboral, durant el 
període de servei de prevenció, del personal de camp, així com dels operadors de 
ràdio, incloses en tots els casos la remuneració salarial, les quotes de la Seguretat 
Social i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de 
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l'Associació. La despesa es detalla en l'annex. Si bé es preveu el pagament del 100% 
de l’import de la despesa, aquesta subvenció podrà ser compatible amb altres quan 
aquestes cobreixin conceptes no previstos en aquest conveni i que puguin formar part 
del servei descrit, o bé conceptes contemplats en aquest conveni que superin l’import 
previst. En qualsevol cas no hi podrà haver sobrefinançament.  
CINQUÈ. Els vehicles del servei exhibiran el logotip de la Diputació de Girona. Així 
mateix, l'Associació farà constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi de la campanya objecte 
d’aquest conveni, així com en tota la documentació que emeti, de caràcter tècnic o 
dels anteriorment esmentats. 
SISÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, quedarà 
extingit pel seu compliment el dia 30 de novembre d'enguany, o fins que s’hagin 
executat els compromisos assumits. Així mateix, s’estableix aquesta data com a límit 
per a la justificació de les despeses. 
SETÈ. La quantitat a pagar es modificarà d'ofici: 

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

 En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al 
que s'ha de justificar. 

En ambdós casos es procedirà a modificar l'import establert, per ajustar-lo al que 
efectivament hagi estat justificat correctament. 
VUITÈ. Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la 
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de 
les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquest conveni.  
NOVÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment 
de la inversió, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix el 
control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei 
38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional 
14a del mateix cos legal.  
DESÈ. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels 
pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 
38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona.  
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que s’assenyalen. 

Figueres, ........ Per L'Associació d'ADF de l'Alt Empordà El president Miquel Gelada 
Pagès Girona, ....... Per la Diputació de Girona El president Pere Vila i Fulcarà  El 
secretari general Jordi Batllori i Nouvilas” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 51.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/48007 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
conveni i dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Traslladar el present acord a l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà. 
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17. JG940/000027/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 
Medi Ambient (014): Autorització de despesa convocatòria calderes 
biomassa 2015 (exp. 2017/5749) 

 
La Diputació de Girona, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província núm. 83, 
del dia 30 d’abril de 2015, va publicar les Bases específiques reguladores de 
subvencions per inversions sostenibles als ajuntaments de la demarcació de Girona 
per a la instal·lació de calderes de biomassa. 
 
La complexitat, tant de les licitacions objecte d’ajut com de l’execució de les obres, les 
quals en diversos casos no es pogueren iniciar fins a l’estiu de 2016 per tal de 
garantir la mínima afectació del servei, (tenint en compte que les calderes a instal·lar 
s’ubicaven majoritàriament en escoles), ha implicat la impossibilitat de finalitzar les 
actuacions subvencionades en els terminis previstos. Per això ha estat necessari 
atorgar pròrrogues a alguns municipis beneficiaris dels ajuts i la resta ha justificat 
l’ajut dins els terminis establerts però amb mancances de documentació que no han 
estat subsanades, en alguns casos, fins a primers d’any 2017. 
 
Donat que l’article 16 de les citades bases definia que “Es pagarà el 90% de l’import 
de la subvenció, en concepte de bestreta, un cop l’ajuntament hagi acceptat de forma 
expressa la subvenció”, es va dur a terme el pagament d’aquestes bestretes al llarg 
del 2016. I que per tant resta per a fer efectiu el pagament del 10% restant de l’ajut. 
Import del qual, realitzades les valoracions pertinents ascendeix a 40.000 euros. 
 
L’any 2017 no ha estat possible incorporar de romanents els diners per fer front al 
pagament en concepte de pagament final de les subvencions per a inversions 
sostenibles 2015. 
 
Per Junta de Govern de data 21 de març de 2017 es va modificar la convocatòria de 
subvencions del programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de 
biomassa municipals anualitat 2017, aprovada per la Junta de Govern de data 24 de 
gener de 2017., anul·lant el crèdit de 40.000,00 euros  
 
Aquest import de 40.000,00 euros va destinat a fer front al pagament pendent dels 
ajuts de la convocatòria de subvencions per inversions sostenibles als ajuntaments de 
la demarcació de Girona per a la instal·lació de calderes de biomassa anualitat 2015.  
 
D’acord amb els antecedents i l’informe tècnic, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar la despesa de 40.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/76200 per a les subvencions per inversions sostenibles de 
calderes de biomassa 2015. 
 
SEGON. Disposar la despesa de 40.000,00 euros càrrec a l'aplicació pressupostària 
300/1700/76200  segons el detall següent: 
 

EXP MUNICIPI CIF IMPORT € 
2016/6565 Ajuntament d’Espolla P1707000D 8.597,50 
2016/7955 Ajuntament de Pont de 

Molins 
P1714400G 5.000,00 

2016/8021 Ajuntament de Besalú P1702200E 5.000,00 
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2016/8020 Ajuntament d’Olot P1712100E 6.402,50 
2016/7743 Ajuntament de la Vall d’en 

Bas 
P1701700E 5.000,00 

2016/7384 Ajuntament de Setcases P1720400I 10.000,00 
   40.000,00 

 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la modificació de la convocatòria. 
 
QUART. Notificar la present resolució als ajuntaments d’Espolla, Pont de Molins, 
Besalú, Olot, la Vall d’en Bas i Setcases. 
 
18. JG940/000028/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Resolució de la campanya de subvencions del 
programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de 
biomassa municipals. Anualitat 2017 (exp. 2017/31) 

 
La Diputació de Girona, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província núm. 8, 
del dia 12 de gener de 2017, va publicar les Bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa aprovades 
en sessió del Ple de data 20 de desembre de 2016. 
 
Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es defineixen en dues línies: 
 
Línia 1. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o microxarxes de 
calor, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar l’eficiència energètica 
d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una 
empresa o microempresa de serveis energètics (ESE o MESE) gestionarà la 
instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un 
estalvi energètic. 
 
Línia 2. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, xarxes o 
microxarxes de calor, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa per millorar 
l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de 
contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (ESE o MESE) 
gestionarà la instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per 
aconseguir un estalvi energètic. 
 
Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la Comissió Qualificadora, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Modificar les dotacions pressupostàries de la convocatòria, d’acord amb el 
que estableix el punt 2 d’aquesta, per aplicar l’excedent de la línia 1 a la línia 2, de 
forma que a la línia 1 es destinen 70.000,00 euros i a la línia 2 es destinen 260.000,00 
euros. 
 
SEGON. Concedir als ajuntaments que figuren a l’ANNEX 1A per a la línia 1 i ANNEX 
2A per a la línia 2 —que s’incorporen com a annex a la present proposta i s’integren 
en aquest acord a tots els efectes legals—, les subvencions a fons perdut pels 
conceptes i imports que s'hi especifiquen, i disposar la despesa total de 330.000,00 
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euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 300/1700/76200, 70.000,00 euros per a 
la línia 1 i 260.000,00 euros per a la línia 2.  
 
TERCER. Desestimar les sol·licituds que consten l’ANNEX 1B per a la línia 1 i 
ANNEX 2B per a la línia 2 —que s’incorporen com a annex a la present proposta i 
s’integren en aquest acord a tots els efectes legals— i ordenar l'arxiu dels expedients. 
 
QUART. Donar per desistides les sol·licituds que consten l’ANNEX 1C per a la línia 1 i 
ANNEX 2C per a la línia 2 —que s’incorporen com a annex a la present proposta i 
s’integren en aquest acord a tots els efectes legals—, per no haver presentat dins de 
termini la documentació requerida de millora de la sol·licitud i ordenar l'arxiu dels 
expedients. 
 
CINQUÈ. Determinar que els ajuntaments que consten l’ANNEX 2D per a la línia 2 —
que s’incorpora com a annex a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots 
els efectes legals— resten en llista d'espera. 
 
SISÈ. Facultar el president de la Corporació per a la signatura dels documents 
necessaris per al desplegament d’aquest acord. 
 
SETÈ. Traslladar el present acord als interessats. 
 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
 
19. JG940/000022/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a unigirona 
club de bàsquet per la lliga estatal i europea temporada 2016/2017 (exp. 
2017/5764) 

 
L’Unigirona club de bàsquet, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de la lliga estatal i europea temporada 2016/2017 i s’ha instruït el 
l'expedient corresponent 2017/5764. 
 
L’Unigirona, té com a objectiu principal promoure la pràctica del bàsquet femení a tots 
els nivells tant de base com professional. 
 
El Ple de la Diputació de Girona de data 21 de febrer de 2017 va aprovar inicialment 
l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 2/2017, atorgant una subvenció nominativa 
a l’entitat Unigirona club de bàsquet. 
 
Atès que s’ha aprovat a través de crèdit extraordinari una subvenció nominativa a 
Unigirona club de bàsquet per a l’any 2017, de conformitat amb allò que preveu 
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist 
que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d’Esports, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat d’Esports, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Concedir la subvenció següent: 
 
Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2017/5764 Unigirona club de bàsquet G17857228 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Lliga estatal i europea temporada 2016/2017 Corrent  

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a 
justificar € 

% de finançament 

525.587,48 130.000,00 525.587,48 24,73 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 130.000,00 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 520/3410/48025 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2017. 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i es consideren 
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que 
formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de juliol de 2016 i 
finalitza el 30 de juny 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 Unigirona, accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el 
termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
 
SISÈ. Termini i règim de justificació 
El beneficiari, ha de justificar, en el termini que finalitza el 30 de setembre, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de  525.587,48 
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: 
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Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat) a l’apartat de documentació) que ha de contenir la informació següent:  

a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació 
del proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data 
d’emissió de la factura. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats 
amb identificació de l’import i la seva procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat 
amb la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article 
tercer d’aquest acord. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci 
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre 
transparència (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit 
com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent de 
l’”Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha 
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma 
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor és consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 euros. 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. 
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta, superin la despesa efectiva. 
 
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, 
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es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació 
de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
SETÈ. Afectació dels béns. 
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la 
subvenció per un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre 
públic i mínim 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa modificar el fi 
concret per al qual es va concedir la subvenció, amb caràcter previ ha de retornar les 
quantitats percebudes en concepte de subvenció més l'interès legal que correspongui, 
circumstància que ha de quedar inscrita en el registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
VUITÈ. Pagament  
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu. 
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del Cap del Centre 
Gestor. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de Subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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. Altres obligacions del beneficiari. 
El beneficiari, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
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b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec 
de l’entitat respectiva. 
 
DOTZÈ. Modificació de les subvencions 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.  
 
El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció 
atorgada, ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, 
una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar  totalment o parcial les subvencions, amb 
l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de 
demora corresponent, en els supòsits següents: 

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

b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació 
serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 
 
CATORZÈ. Verificació i control  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
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El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 
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. 
 
DISSETÈ. Normes supletòries 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
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DIVUITÈ. Notificar aquest acord a UNIGIRONA CLUB DE BÀSQUET. 
 
 
En aquests moments s’incorpora a la reunió el vicepresident segon, Fermí Santamaria 
i Molero. 
 
20. JG940/000024/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Concessió de subvencions pel 
programa A d'ajuntaments de la demarcació de Girona (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 16 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. Declarar disponible l’import de 50.000,00 euros després de l’aprovació 
definitiva de l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 2/2017 en l’aplicació 
pressupostària 520/3410/76200. 
 
SEGON. Ampliar la convocatòria per les actuacions urgents dels equipaments 
esportius per import de 50.000,00 euros segons el següent detall, i autoritzar la 
despesa addicional que suposa amb càrrec a l’aplicació 520/3410/76200. 
 

Crèdit inicial 300.000,00€ 
Augment de convocatòria 50.000,00€ 
Crèdit final 350.000,00€ 

 
TERCER. Concedir als ajuntaments 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 A1 de suport als programes municipals d’activitats esportives, 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. Concedir als ajuntaments 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 
subprograma A2 de suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars, 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. 
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CINQUÈ. Concedir als ajuntaments 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 
subprograma A3 de suport a les actuacions urgents en equipaments esportius, 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. 
 
SISÈ. Concedir als ajuntaments que consten a l’annex IV que s’adjunta a la proposta i 
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del subprograma A4 de 
suport a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals, 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. 
 
SETÈ. Desestimar les sol·licituds que consten a l’annex I, a l’annex II i 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 subprograma A1, A2 i A3. 
 
VUITÈ. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicació pressupostària del pressupost 
de 2017 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica: 
 
Subrograma A1: 301.321,56€ aplicació pressupostària 520/3410/46200 
Subprograma A2: 26.704,11€ aplicació pressupostària 520/3410/46201 
Subprograma A3; 348.234,41€ aplicació pressupostària 520/3410/76200 
Subprograma A4; 112.000,00€ aplicació pressupostària 520/3410/76202 
 
NOVÈ. Anul·lar els següents sobrants de la convocatòria segons els imports que es 
detallen: 
 

SUBPROGRAMA IMPORT 
Subprograma A1 48.678,44€ 
Subprograma A2 3.295,89€ 
Subprograma A3 1.765,59€ 
Subprograma A4 500,00€ 

 
DESÈ. 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. 
 
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. 
 
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. 
 
DOTZÈ. 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” 
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(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: 
Entitats públiques: En subvencions d’import igual o superior a 60.000 euros, caldrà 
adjuntar factures. 
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 A1, A2, A3 i A4 finalitza el 30 de setembre 
de 2017. 
 
TRETZÈ. 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. 
 
CATORZÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris. 
 
21. JG940/000025/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Concessió de subvencions pel 
subprograma B1, subprograma B3 i subprograma B4 d'entitats esportives 
(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 1 de juny 
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 B1 de 
suport als programes municipals d’activitats esportives, 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 subprograma B3 de 
suport a la organització d’esdeveniments esportius singulars, 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. 
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TERCER. Concedir a les entitats 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 subprograma B4 
de suport a esdeveniments esportius federats nivell estatal o superior fora de 
Catalunya, 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, a l’annex II i 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 subprograma B1, B3 i B4. 
 
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 B1: 195.163,07€ aplicació pressupostària 520/3410/48003 
Subprograma B3: 97.357,03€ aplicació pressupostària 520/3410/48006 
Subprograma B4: 49.666,94€ aplicació pressupostària 520/3410/48006 
 
SISÈ. Anul·lar els següents sobrants de la convocatòria segons els imports que es 
detallen: 
 

PROGRAMA IMPORT 
Subprograma B1 4.836,93€ 
Subprograma B3 2.642,97€ 
Subprograma B4 9.333,06€ 

 
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: 
Entitats públiques: En subvencions d’import igual o superior a 60.000 euros, caldrà 
adjuntar factures. 
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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 B1, B3 i B4 finalitza el 30/09/2017. 
 
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. 
ONZÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris. 
 
22. JG940/000005/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Proposta de concessió de 
subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques 
gironines per a facilitar-los l'accés a les noves tecnologies per l'any 2017 
(exp. 2017/667) 

 
De conformitat amb les bases específiques per a l’atorgament de subvencions als 
ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques gironines per a facilitar-los 
l'accés a les noves tecnologies, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona el dia 15 
de desembre de 2015 i publicades al BOP núm.7, de 13 de gener de 2016. 
 
Publicada la convocatòria pública per a l’anualitat de 2017 en el BOP núm. 44, de 3 
de març de 2017. 
 
Vista la proposta de resolució d’aquesta campanya de la Comissió Qualificadora, en 
la seva reunió del 9 de maig de 2017. 
 
Vista la fiscalització realitzada segons la ICI aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona en data vint de maig de 2014, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat de Noves Tecnologies, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvencions per 
facilitar-los l’accés a les noves tecnologies als ajuntaments de fins a 30.000 habitants 
de les comarques gironines següents: 
 
Estimades 
 

 Exp 

 
 
 
 

MUNICIPI NIF 

 
 

Cens 
INE 

2016 

import fix 
x ajunta-
ment (A) 

import 
concedit 
segons 

habitants 
Import sense 

topall 
To-

pejat 
Import que 

correspondrà 

1 2017/3522 AGULLANA P1700100-I 841 488,74 € 303,99 € 792,73 € No 792,73 €

2 2017/3252 AIGUAVIVA P1700200-G 763 488,74 € 275,80 € 764,54 € No 764,54 €

3 2017/3248 ALBANYÀ P1700300-E 147 488,74 € 53,14 € 541,88 € No 541,88 €

4 2017/3341 ALBONS P1700400-C 765 488,74 € 276,52 € 765,26 € No 765,26 €

5 2017/3706 ALP P1700600-H 1.536 488,74 € 555,21 € 1.043,95 € No 1.043,95 €

6 2017/2212 AMER P1700700-F 2.260 488,74 € 816,91 € 1.305,65 € No 1.305,65 €

7 2017/3088 ANGLÈS P1700800-D 5.473 488,74 € 1.978,29 € 2.467,03 € No 2.467,03 €

8 2017/3068 ARBÚCIES P1700900-B 6.380 488,74 € 2.306,14 € 2.794,88 € No 2.794,88 €

9 2017/2294 ARGELAGUER P1701000-J 415 488,74 € 150,01 € 638,75 € No 638,75 €

10 2017/2612 ARMENTERA, L' P1701100-H 935 488,74 € 337,97 € 826,71 € No 826,71 €

11 2017/3185 
AVINYONET DE 
PUIGVENTÓS 

P1701200-F 
1.587

488,74 € 573,64 € 1.062,39 € No 1.062,39 €
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12 2017/2119 BANYOLES P1701600-G 19.239 488,74 € 6.954,20 € 7.442,94 € No 7.442,94 €

13 2017/3823 BÀSCARA P1701800-C 980 488,74 € 354,23 € 842,98 € No 842,98 €

14 2017/2355 BEGUR P1701400-B 3.957 488,74 € 1.430,31 € 1.919,06 € No 1.919,06 €

15 2017/3582 
BELLCAIRE 
D'EMPORDÀ 

P1702100-G 
647

488,74 € 233,87 € 722,61 € No 722,61 €

16 2017/2778 BESALÚ P1702200-E 2.438 488,74 € 881,25 € 1.369,99 € No 1.369,99 €

17 2017/3048 BESCANÓ P1702300-C 4.854 488,74 € 1.754,54 € 2.243,29 € No 2.243,29 €

18 2017/3805 BEUDA P1702400-A 199 488,74 € 71,93 € 560,68 € No 560,68 €

19 2017/3253 
BISBAL 
D'EMPORDÀ, LA 

P1702500-H 
10.742

488,74 € 3.882,84 € 4.371,58 € No 4.371,58 €

20 2017/3463 BIURE P1724900-D 233 488,74 € 84,22 € 572,97 € No 572,97 €

21 2017/3345 
BOADELLA I LES 
ESCAULES 

P1703200-D 
266

488,74 € 96,15 € 584,89 € No 584,89 €

22 2017/3467 BOLVIR P1702700-D 375 488,74 € 135,55 € 624,29 € No 624,29 €

23 2017/2331 BORDILS P1702800-B 1.680 488,74 € 607,26 € 1.096,00 € No 1.096,00 €

24 2017/3563 BORRASSÀ P1702900-J 711 488,74 € 257,00 € 745,74 € No 745,74 €

25 2017/3018 BREDA P1703000-H 3.722 488,74 € 1.345,37 € 1.834,11 € No 1.834,11 €

26 2017/3949 BRUNYOLA P1703100-F 375 488,74 € 135,55 € 624,29 € No 624,29 €

27 2017/3187 CABANELLES P1703400-J 257 488,74 € 92,90 € 581,64 € No 581,64 €

28 2017/2506 CABANES P1703300-B 915 488,74 € 330,74 € 819,48 € No 819,48 €

29 2017/3800 CADAQUÉS P1703500-G 2.837 488,74 € 1.025,47 € 1.514,22 € No 1.514,22 €

30 2017/3832 
CALDES DE 
MALAVELLA 

P1703700-C 
7.220

488,74 € 2.609,77 € 3.098,51 € No 3.098,51 €

31 2017/3505 CALONGE P1703800-A 10.709 488,74 € 3.870,91 € 4.359,66 € No 4.359,66 €

32 2017/3359 CAMÓS P1703900-I 683 488,74 € 246,88 € 735,62 € No 735,62 €

33 2017/2842 CAMPDEVÀNOL P1704000-G 3.314 488,74 € 1.197,89 € 1.686,63 € No 1.686,63 €

34 2017/3487 CAMPELLES P1704100-E 137 488,74 € 49,52 € 538,26 € No 538,26 €

35 2017/3036 CAMPLLONG P1704200-C 516 488,74 € 186,52 € 675,26 € No 675,26 €

36 2017/2658 CAMPRODON P1704300-A 2.221 488,74 € 802,81 € 1.291,55 € No 1.291,55 €

37 2017/2295 CANET D'ADRI P1704400-I 702 488,74 € 253,75 € 742,49 € No 742,49 €

38 2017/3806 CANTALLOPS P1704500-F 317 488,74 € 114,58 € 603,33 € No 603,33 €

39 2017/2666 CAPMANY P1704600-D 596 488,74 € 215,43 € 704,18 € No 704,18 €

40 2017/2267 
CASSÀ DE LA 
SELVA 

P1704900-H 
10.025

488,74 € 3.623,67 € 4.112,42 € No 4.112,42 €

41 2017/3085 
CASTELLFOLLIT 
DE LA ROCA 

P1705100-D 
970

488,74 € 350,62 € 839,36 € No 839,36 €

42 2017/3043 
CASTELLÓ 
D'EMPÚRIES 

P1705200-B 
10.784

488,74 € 3.898,02 € 4.386,77 € No 4.386,77 €

43 2017/3181 
CASTELL-PLATJA 
D'ARO 

P1705300-J 
10.567

488,74 € 3.819,58 € 4.308,33 € No 4.308,33 €

44 2017/3193 
CELLERA DE 
TER, LA 

P1720100-E 
2.054

488,74 € 742,45 € 1.231,19 € No 1.231,19 €

45 2017/3186 CELRÀ P1705400-H 5.303 488,74 € 1.916,84 € 2.405,58 € No 2.405,58 €

46 2017/2224 CERVIÀ DE TER P1705500-E 916 488,74 € 331,10 € 819,84 € No 819,84 €

47 2017/2386 CISTELLA P1705600-C 293 488,74 € 105,91 € 594,65 € No 594,65 €

48 2017/3268 COLERA P1705900-G 522 488,74 € 188,68 € 677,43 € No 677,43 €

49 2017/3878 COLOMERS P1706000-E 188 488,74 € 67,96 € 556,70 € No 556,70 €

50 2017/3701 CORÇÀ P1706200-A 1.249 488,74 € 451,47 € 940,21 € No 940,21 €

51 2017/3055 
CORNELLÀ DEL 
TERRI 

P1706100-C 
2.279

488,74 € 823,78 € 1.312,52 € No 1.312,52 €

52 2017/2847 CRESPIÀ P1706300-I 267 488,74 € 96,51 € 585,25 € No 585,25 €
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53 2017/3061 

CRUÏLLES-
MONELLS-SANT 
SADURNÍ DE 
L'HEURA 

P1706400-G 

1.292

488,74 € 467,01 € 955,75 € No 955,75 €

54 2017/3192 DARNIUS P1706500-D 550 488,74 € 198,80 € 687,55 € No 687,55 €

55 2017/3035 DAS P1706600-B 215 488,74 € 77,71 € 566,46 € No 566,46 €

56 2017/3054 ESCALA, L' P1706800-H 10.400 488,74 € 3.759,22 € 4.247,96 € No 4.247,96 €

57 2017/2656 ESPINELVES  P1706900-F 201 488,74 € 72,65 € 561,40 € No 561,40 €

58 2017/2219 ESPOLLA P1707000-D 421 488,74 € 152,18 € 640,92 € No 640,92 €

59 20173699 ESPONELLÀ P1707100-B 456 488,74 € 164,83 € 653,57 € No 653,57 €

60 2017/2099 
FAR D'EMPORDÀ, 
EL 

P1700500-J 
553

488,74 € 199,89 € 688,63 € No 688,63 €

61 2017/3470 FLAÇÀ P1707300-H 1.018 488,74 € 367,97 € 856,71 € No 856,71 €

62 2017/3980 FOIXÀ P1707400-F 309 488,74 € 111,69 € 600,44 € No 600,44 €

63 2017/2560 
FONTANALS DE 
CERDANYA 

P1703600-E 
446

488,74 € 161,21 € 649,96 € No 649,96 €

64 2017/3368 FONTANILLES P1707500-C 140 488,74 € 50,60 € 539,35 € No 539,35 €

65 2017/2264 FONTCOBERTA P1707600-A 1.471 488,74 € 531,71 € 1.020,46 € No 1.020,46 €

66 2017/4429 FORALLAC P1725000B 1.723 488,74 € 622,80 € 1.111,55 € No 1.111,55 €

67 2017/3305 
FORNELLS DE LA 
SELVA 

P1707800-G 
2.547

488,74 € 920,65 € 1.409,39 € No 1.409,39 €

68 2017/2359 FORTIÀ P1707900-E 721 488,74 € 260,62 € 749,36 € No 749,36 €

69 2017/3835 GARRIGÀS P1708100-A 435 488,74 € 157,24 € 645,98 € No 645,98 €

70 2017/2391 GARRIGOLES P1708200-I 163 488,74 € 58,92 € 547,66 € No 547,66 €

71 2017/2332 GARRIGUELLA P1708300-G 854 488,74 € 308,69 € 797,43 € No 797,43 €

72 2017/3084 GER P1708400-E 436 488,74 € 157,60 € 646,34 € No 646,34 €

73 2017/3195 GOMBRÈN P1708600-J 184 488,74 € 66,51 € 555,25 € No 555,25 €

74 2017/3072 GUALTA P1708700-H 376 488,74 € 135,91 € 624,65 € No 624,65 €

75 2017/3040 
GUILS DE 
CERDANYA 

P1708800-F 
531

488,74 € 191,94 € 680,68 € No 680,68 €

76 2017/2568 HOSTALRIC P1708900-D 4.058 488,74 € 1.466,82 € 1.955,56 € No 1.955,56 €

77 2017/3803 JAFRE P1709100-J 386 488,74 € 139,52 € 628,27 € No 628,27 €

78 2017/3251 JONQUERA, LA P1709300-F 3.231 488,74 € 1.167,89 € 1.656,63 € No 1.656,63 €

79 2017/2098 JUIA P1709400-D 327 488,74 € 118,20 € 606,94 € No 606,94 €

80 2017/2222 LLADÓ P1709500-A 752 488,74 € 271,82 € 760,56 € No 760,56 €

81 2017/3070 LLAGOSTERA P1709600-I 8.266 488,74 € 2.987,86 € 3.476,60 € No 3.476,60 €

82 2017/3257 LLAMBILLES P1709700-G 
723

488,74 € 261,34 € 750,08 € No 750,08 €

83 2017/2393 LLANARS P1709800-E 514 488,74 € 185,79 € 674,54 € No 674,54 €

84 2017/2422 LLANÇÀ P1709900-C 4.934 488,74 € 1.783,46 € 2.272,20 € No 2.272,20 €

85 2017/3349 LLERS P1710000-I 1.210 488,74 € 437,37 € 926,11 € No 926,11 €

86 2017/3978 LLÍVIA P1710100-G 1.467 488,74 € 530,27 € 1.019,01 € No 1.019,01 €

87 2017/3798 LLOSSES, LES P1710300-C 213 488,74 € 76,99 € 565,74 € No 565,74 €

88 2017/2236 
MAÇANET DE 
CABRENYS 

P1710800-B 
740

488,74 € 267,48 € 756,23 € No 756,23 €

89 2017/2846 
MAÇANET DE LA 
SELVA 

P1710900-J 
6.819

488,74 € 2.464,82 € 2.953,56 € No 2.953,56 €

90 2017/3504 MADREMANYA P1710400-A 280 488,74 € 101,21 € 589,95 € No 589,95 €

91 2017/3489 
MAIÀ DE 
MONTCAL 

P1711000-H 
433

488,74 € 156,51 € 645,26 € No 645,26 €

92 2017/2235 MASARAC P1710600-F 289 488,74 € 104,46 € 593,21 € No 593,21 €

93 2017/3658 MASSANES P1710700-D 742 488,74 € 268,21 € 756,95 € No 756,95 €
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94 2017/3950 MERANGES P1710500-H 99 488,74 € 35,78 € 524,53 € No 524,53 €

95 2017/3705 MIERES P1711200-D 317 488,74 € 114,58 € 603,33 € No 603,33 €

96 2017/2776 
MOLLET DE 
PERALADA 

P1711300-B 
180

488,74 € 65,06 € 553,81 € No 553,81 €

97 2017/2117 MOLLÓ P1711400-J 335 488,74 € 121,09 € 609,83 € No 609,83 €

98 2017/2572 MONTAGUT P1711600-E 929 488,74 € 335,80 € 824,54 € No 824,54 €

99 2017/3431 MONT-RAS P1711700-C 1.690 488,74 € 610,87 € 1.099,62 € No 1.099,62 €

100 2017/2774 NAVATA P1711800-A 1.329 488,74 € 480,38 € 969,13 € No 969,13 €

101 2017/3880 OGASSA P1711900-I 225 488,74 € 81,33 € 570,07 € No 570,07 €

102 2017/2389 ORDIS P1712200-C 377 488,74 € 136,27 € 625,02 € No 625,02 €

103 2017/2120 OSOR P1712300-A 434 488,74 € 156,88 € 645,62 € No 645,62 €

104 2017/3560 PALAFRUGELL P1712400-I 22.868 488,74 € 8.265,95 € 8.754,69 € No 8.754,69 €

105 2017/3360 PALAMÓS P1712500-F 17.677 488,74 € 6.389,59 € 6.878,33 € No 6.878,33 €

106 2017/3343 
PALAU DE SANTA 
EULÀLIA 

P1712600-D 
90

488,74 € 32,53 € 521,28 € No 521,28 €

107 2017/3599 PALAU-SATOR P1712900-H 297 488,74 € 107,35 € 596,10 € No 596,10 €

108 2017/2409 
PALAU 
SAVERDERA 

P1712700-B 
1.471

488,74 € 531,71 € 1.020,46 € No 1.020,46 €

109 2017/3267 PALS P1713200-B 2.423 488,74 € 875,83 € 1.364,57 € No 1.364,57 €

110 2017/3657 PARDINES P1713300-J 158 488,74 € 57,11 € 545,86 € No 545,86 €

111 2017/2509 PARLAVÀ P1713400-H 392 488,74 € 141,69 € 630,44 € No 630,44 €

112 2017/2361 PAU P1713600-C 551 488,74 € 199,17 € 687,91 € No 687,91 €

113 2017/2387 PEDRET I MARZÀ P1713700-A 180 488,74 € 65,06 € 553,81 € No 553,81 €

114 2017/2986 PERA, LA P1713800-I 441 488,74 € 159,41 € 648,15 € No 648,15 €

115 2017/3255 PERALADA P1714000-E 1.835 488,74 € 663,29 € 1.152,03 € No 1.152,03 €

116 2017/2122 
PLANES 
D'HOSTOLES, 
LES 

P1714200-A 

1.662

488,74 € 600,75 € 1.089,50 € No 1.089,50 €

117 2017/2118 PLANOLES P1714300-I 299 488,74 € 108,08 € 596,82 € No 596,82 €

118 2017/3032 PONT DE MOLINS P1714400-G 517 488,74 € 186,88 € 675,62 € No 675,62 €

119 2017/3503 PONTOS P1714500-D 234 488,74 € 84,58 € 573,33 € No 573,33 €

120 2017/3000 PORQUERES P1714600-B 4.530 488,74 € 1.637,43 € 2.126,17 € No 2.126,17 €

121 2017/3026 
PORT DE LA 
SELVA, EL 

P1714900-F 
994

488,74 € 359,29 € 848,04 € No 848,04 €

122 2017/3597 PORTBOU P1714700-J 1.170 488,74 € 422,91 € 911,66 € No 911,66 €

123 2017/3182 PRESES, LES P1714800-H 1.781 488,74 € 643,77 € 1.132,51 € No 1.132,51 €

124 2017/3051 PUIGCERDÀ P1715000-D 8.810 488,74 € 3.184,49 € 3.673,24 € No 3.673,24 €

125 2017/2427 QUART P1715100-B 3.478 488,74 € 1.257,17 € 1.745,91 € No 1.745,91 €

126 2017/3808 QUERALBS P1704700-B 174 488,74 € 62,89 € 551,64 € No 551,64 €

127 2017/3249 RABÓS P1715200-J 188 488,74 € 67,96 € 556,70 € No 556,70 €

128 2017/3194 REGENCÓS P1715300-H 279 488,74 € 100,85 € 589,59 € No 589,59 €

129 2017/3358 
RIBES DE 
FRESER 

P1715400-F 
1.785

488,74 € 645,21 € 1.133,96 € No 1.133,96 €

130 2017/2514 RIELLS I VIABREA P1715500-C 
3.927

488,74 € 1.419,47 € 1.908,21 € No 1.908,21 €

131 2017/3660 RIPOLL P1715600-A 10.583 488,74 € 3.825,37 € 4.314,11 € No 4.314,11 €

132 2017/2503 RIUDARENES P1715700-I 2.120 488,74 € 766,30 € 1.255,05 € No 1.255,05 €

133 2017/2353 RIUDAURA P1715800-G 466 488,74 € 168,44 € 657,19 € No 657,19 €

134 2017/2418 
RIUDELLOTS DE 
LA SELVA 

P1715900-E 
2.024

488,74 € 731,60 € 1.220,35 € No 1.220,35 €

135 2017/3071 RIUMORS P1716000-C 255 488,74 € 92,17 € 580,92 € No 580,92 €
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136 2017/3975 ROSES P1716100-A 19.438 488,74 € 7.026,13 € 7.514,87 € No 7.514,87 €

137 2017/3704 RUPIÀ P1716200-I 253 488,74 € 91,45 € 580,19 € No 580,19 €

138 2017/2420 
SALES DE 
LLIERCA 

P1716300-G 
137

488,74 € 49,52 € 538,26 € No 538,26 €

139 2017/2987 SALT P1716400E 
29.404

488,74 €
10.628,47 

€
11.117,22 € Sí 9.000,00 €

140 2017/3073 
SANT ANDREU 
SALOU 

P1716600-J 
155

488,74 € 56,03 € 544,77 € No 544,77 €

141 2017/2392 
SANT ANIOL DE 
FINESTRES 

P1719500-I 
371

488,74 € 134,10 € 622,85 € No 622,85 €

142 2017/2329 
SANT CLIMENT 
SESCEBES 

P1716700-H 
641

488,74 € 231,70 € 720,44 € No 720,44 €

143 2017/2565 
SANT FELIU DE 
BUIXALLEU 

P1716900-D 
799

488,74 € 288,81 € 777,55 € No 777,55 €

144 2017/2657 
SANT FELIU DE 
GUÍXOLS 

P1717000-B 
21.760

488,74 € 7.865,45 € 8.354,19 € No 8.354,19 €

145 2017/2425 
SANT FELIU DE 
PALLEROLS 

P1717100-J 
1.317

488,74 € 476,05 € 964,79 € No 964,79 €

146 2017/3015 SANT FERRIOL P1717200-H 231 488,74 € 83,50 € 572,24 € No 572,24 €

147 2017/2521 SANT GREGORI P1717300-F 3.553 488,74 € 1.284,28 € 1.773,02 € No 1.773,02 €

148 2017/2217 
SANT HILARI 
SACALM 

P1717400-D 
5.570

488,74 € 2.013,35 € 2.502,10 € No 2.502,10 €

149 2017/2352 
SANT JAUME DE 
LLIERCA 

P1717500-A 
873

488,74 € 315,56 € 804,30 € No 804,30 €

150 2017/3474 
SANT JOAN DE 
LES ABADESSES 

P1717700-G 
3.342

488,74 € 1.208,01 € 1.696,76 € No 1.696,76 €

151 2017/4267 
SANT JOAN DE 
MOLLET 

P1717800-E 
495

488,74 € 178,92 € 667,67 € No 667,67 €

152 2017/2665 
SANT JOAN LES 
FONTS 

P1719700-E 
2.906

488,74 € 1.050,41 € 1.539,16 € No 1.539,16 €

153 2017/3810 
SANT JORDI 
DESVALLS 

P1717600-I 
700

488,74 € 253,02 € 741,77 € No 741,77 €

154 2017/3948 
SANT JULIÀ DE 
RAMIS 

P1717900-C 
3.455

488,74 € 1.248,86 € 1.737,60 € No 1.737,60 €

155 2017/3191 
SANT JULIÀ DEL 
LLOR-BONMATÍ 

P1725100-J 
1.282

488,74 € 463,40 € 952,14 € No 952,14 €

156 2017/3604 
SANT LLORENÇ 
DE LA MUGA 

P1718000-A 
247

488,74 € 89,28 € 578,03 € No 578,03 €

157 2017/2562 
SANT MARTÍ DE 
LLÉMENA 

P1718100-I 
618

488,74 € 223,38 € 712,13 € No 712,13 €

158 2017/2234 
SANT MARTÍ-
VELL 

P1718200-G 
250

488,74 € 90,37 € 579,11 € No 579,11 €

159 2017/3979 
SANT MIQUEL DE 
CAMPMAJOR 

P1718300-E 
226

488,74 € 81,69 € 570,43 € No 570,43 €

160 2017/3804 
SANT MIQUEL DE 
FLUVIÀ 

P1718400-C 
742

488,74 € 268,21 € 756,95 € No 756,95 €

161 2017/2840 SANT MORI P1718500-J 176 488,74 € 63,62 € 552,36 € No 552,36 €

162 2017/2841 
SANT PAU DE 
SEGÚRIES 

P1718600-H 
670

488,74 € 242,18 € 730,92 € No 730,92 €

163 2017/3429 
SANT PERE 
PESCADOR 

P1718700-F 
2.134

488,74 € 771,36 € 1.260,11 € No 1.260,11 €

164 2017/2984 
SANTA COLOMA 
DE FARNERS 

P1719100-H 
12.583

488,74 € 4.548,29 € 5.037,04 € No 5.037,04 €

165 2017/3661 
SANTA CRISTINA 
D'ARO 

P1719200-F 
5.128

488,74 € 1.853,58 € 2.342,33 € No 2.342,33 €

166 2017/3600 
SANTA LLOGAIA 
D'ÀLGUEMA 

P1719400-B 
343

488,74 € 123,98 € 612,73 € No 612,73 €

167 2017/3057 SANTA PAU P1719600-G 1.524 488,74 € 550,87 € 1.039,61 € No 1.039,61 €

168 2017/2596 SARRIÀ DE TER P1719800-C 5.035 488,74 € 1.819,97 € 2.308,71 € No 2.308,71 €



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 68

169 2017/2768 
SAUS-
CAMALLERA-
LLAMPAIES 

P1719900-A 

842

488,74 € 304,35 € 793,10 € No 793,10 €

170 2017/3028 
SELVA DE MAR, 
LA 

P1720000-G 
188

488,74 € 67,96 € 556,70 € No 556,70 €

171 2017/2407 SERINYÀ P1720200-C 1.132 488,74 € 409,18 € 897,92 € No 897,92 €

172 2017/2231 SETCASES P1720400-I 181 488,74 € 65,42 € 554,17 € No 554,17 €

173 2017/3346 SILS P1720500-F 5.910 488,74 € 2.136,25 € 2.624,99 € No 2.624,99 €

174 2017/3602 SIURANA P1705700-A 155 488,74 € 56,03 € 544,77 € No 544,77 €

175 2017/3796 SUSQUEDA P1720600-D 95 488,74 € 34,34 € 523,08 € No 523,08 €

176 2017/3021 
TALLADA 
D'EMPORDÀ, LA 

P1720700-B 
451

488,74 € 163,02 € 651,76 € No 651,76 €

177 2017/2507 TERRADES P1720900-H 285 488,74 € 103,02 € 591,76 € No 591,76 €

178 2017/3062 TORRENT P1721000-F 163 488,74 € 58,92 € 547,66 € No 547,66 €

179 2017/2405 
TORROELLA DE 
FLUVIÀ 

P1721100-D 
711

488,74 € 257,00 € 745,74 € No 745,74 €

180 2017/2844 
TORROELLA DE 
MONTGRÍ 

P1721200-B 
11.506

488,74 € 4.159,00 € 4.647,74 € No 4.647,74 €

181 2017/2116 TORTELLÀ P1721300-J 781 488,74 € 282,30 € 771,05 € No 771,05 €

182 2017/2512 TOSES P1721400-H 166 488,74 € 60,00 € 548,75 € No 548,75 €

183 2017/3063 TOSSA DE MAR P1721500-E 5.498 488,74 € 1.987,33 € 2.476,07 € No 2.476,07 €

184 2017/2563 ULLÀ P1721700-A 1.077 488,74 € 389,30 € 878,04 € No 878,04 €

185 2017/2567 ULLASTRET P1721800-I 288 488,74 € 104,10 € 592,85 € No 592,85 €

186 2017/2121 ULTRAMORT P1721600-C 210 488,74 € 75,91 € 564,65 € No 564,65 €

187 2017/3038 URÚS P1722000-E 181 488,74 € 65,42 € 554,17 € No 554,17 €

188 2017/3031 VAJOL, LA P1701500-I 83 488,74 € 30,00 € 518,75 € No 518,75 €

189 2017/3046 
VALL DE BIANYA, 
LA 

P1722100-C 
1.266

488,74 € 457,61 € 946,36 € No 946,36 €

190 2017/3951 
VALL D'EN BAS, 
LA 

P1701700-E 
2.983

488,74 € 1.078,25 € 1.566,99 € No 1.566,99 €

191 2017/3833 
VALLFOGONA DE 
RIPOLLÈS 

P1722200-A 
200

488,74 € 72,29 € 561,04 € No 561,04 €

192 2017/2772 VALL-LLOBREGA P1722300-I 
922

488,74 € 333,27 € 822,01 € No 822,01 €

193 2017/2767 VENTALLÓ P1722400-G 802 488,74 € 289,89 € 778,64 € No 778,64 €

194 2017/3502 VERGES P1722500-D 1.150 488,74 € 415,68 € 904,43 € No 904,43 €

195 2017/3430 VIDRÀ P1722600-B 176 488,74 € 63,62 € 552,36 € No 552,36 €

196 2017/3807 VIDRERES P1722700-J 7.632 488,74 € 2.758,69 € 3.247,43 € No 3.247,43 €

197 2017/3017 VILABERTRAN P1722800-H 919 488,74 € 332,18 € 820,93 € No 820,93 €

198 2017/3573 VILABLAREIX P1722900-F 2.636 488,74 € 952,82 € 1.441,56 € No 1.441,56 €

199 2017/2989 VILADAMAT P1723100-B 466 488,74 € 168,44 € 657,19 € No 657,19 €

200 2017/3351 VILADASENS P1723000-D 224 488,74 € 80,97 € 569,71 € No 569,71 €

201 2017/2232 VILADEMULS P1723200-J 808 488,74 € 292,06 € 780,81 € No 780,81 €

202 2017/2123 VILADRAU P1723400-F 1.030 488,74 € 372,31 € 861,05 € No 861,05 €

203 2017/3090 VILAFANT P1723500-C 5.466 488,74 € 1.975,76 € 2.464,50 € No 2.464,50 €

204 2017/2226 VILAJUÏGA P1723700-I 1.155 488,74 € 417,49 € 906,23 € No 906,23 €

205 2017/2848 
VILALLONGA DE 
TER 

P1723800-G 
400

488,74 € 144,59 € 633,33 € No 633,33 €

206 2017/3066 VILAMACOLUM P1724000-C 320 488,74 € 115,67 € 604,41 € No 604,41 €

207 2017/2207 VILAMALLA P1724100-A 1.121 488,74 € 405,20 € 893,94 € No 893,94 €

208 2017/2228 VILAMANISCLE P1724200-I 202 488,74 € 73,02 € 561,76 € No 561,76 €

209 2017/2779 VILANANT P1724300-G 405 488,74 € 146,39 € 635,14 € No 635,14 €
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210 2017/3353 VILA-SACRA P1724500-B 713 488,74 € 257,72 € 746,47 € No 746,47 €

211 2017/3184 VILOBÍ D'ONYAR P1724800-F 3.163 488,74 € 1.143,31 € 1.632,05 € No 1.632,05 €

  TOTALS   498.181 103.125 € 180.074 € 283.199 €   281.081,96 €

 
SEGON. Anul·lar l’import sobrant autoritzat per un import de 2.918,04 €. 
 
TERCER. Disposar de la despesa amb càrrec a l’aplicació 510 491 76200: 
281.081,96 € “Programa ajuts a ajuntaments Noves Tecnologies”. 
QUART. El pagament de les ajudes concedides a l’apartat anterior queda condicionat 
al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i de les bases de la convocatòria. D’acord amb el punt 12 de les bases, cal 
presentar El COMPTE JUSTIFICATIU degudament complimentat, segons model 
normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). El termini per 
justificar és el 15 de novembre de 2017. 
 
CINQUÈ. Comunicar el present acord als beneficiaris, amb indicació dels recursos 
que són procedents. 
 
23. JG940/000006/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Proposta de concessió de 
subvencions als ajuntaments de més de 30.000 habitants de les 
comarques gironines per finançar projectes per facilitar-los l'accés a les 
noves tecnologies, campanya 2017 (exp. 2017/663)  

 
De conformitat amb les bases específiques per a l’atorgament de subvencions als 
ajuntaments de més de 30.000 habitants de les comarques gironines per finançar 
projectes per facilitar l'accés a les noves tecnologies, aprovades pel Ple de la 
Diputació de Girona el dia 15 de desembre de 2015 i publicades al BOP núm. 7, de 
13 de gener de 2016. 
 
Publicada la convocatòria pública per a l’anualitat de 2016 en el BOP núm. 44, de 3 
de març de 2017. 
 
Vista la proposta de resolució d’aquesta campanya de la Comissió Qualificadora, en 
la seva reunió del 9 de maig de 2017. 
 
Vista la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple 
de la Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014, la Junta de Govern a proposta 
del diputat delegat de Noves Tecnologies de la Informació, per unanimitat,  ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvencions per 
facilitar l’accés a les noves tecnologies als ajuntaments de més de 30.000 habitants 
de les comarques gironines següents: 
 

  Expedient Data Reg MUNICIPI NIF Comarca 
Cens INE 
2016 

Subvenció 
atorgada 

1 2017/3486 23/03/2017 BLANES P1702600-F SE 39.060 9.000,00 

2 2017/3831 29/03/2017 FIGUERES P1707200-J AE 45.726 9.000,00 

3 2017/3004 14/03/2017 GIRONA P1708500-B GI 98.255 9.000,00 
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4 2017/3472 
23/03/2017 

LLORET DE 
MAR 

P1710200-E SE 37.042 9.000,00 

5 2017/2670 13/03/2017 OLOT P1712100-E GA 34.000 9.000,00 

   TOTAL    45.000,00 

 
SEGON. Disposar de la despesa amb càrrec a l’aplicació 510 4910 76200: 45.000 €, 
“Programa noves tecnologies ajuntaments STI”. 
 
TERCER. El pagament de les ajudes concedides a l’apartat anterior queda 
condicionat al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i de les bases de la convocatòria. D’acord amb el punt 12 de les 
bases, cal presentar El COMPTE JUSTIFICATIU degudament complimentat, segons 
model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). El 
termini per justificar és el 15 de novembre de 2017. 
 
QUART. Comunicar el present acord als beneficiaris, amb indicació dels recursos que 
són procedents. 
 
24. JG940/000007/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Proposta de concessió de 
subvencions als museus i col·leccions de les comarques gironines per 
dotar-los d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies, campanya 
2017 (exp. 2017/657) 

 
De conformitat amb les bases específiques per a l’atorgament de subvencions als 
museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-los d'equipaments 
relacionats amb les noves tecnologies, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona el 
dia 21 d'octubre de 2014 i publicades al BOP núm. 206, de 28 d'octubre de 2014 i la 
convocatòria de les subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar de la Diputació de Girona, per tal que Museus i Col·leccions de les 
comarques gironines es dotin d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies 
per l’any 2017, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona el dia 21 
de febrer de 2017 i publicada al BOP núm. 44 de 3 de març de 2017.  
 
Vista la proposta de resolució d’aquesta campanya de la Comissió Qualificadora, en 
la seva reunió del 9 de maig de 2017. 
 
Atès que s’havia previst igual de sol·licituds de subvencions per ajuntaments que per 
entitats no lucratives i n’han arribat més d’ajuntaments  
 
Vista la fiscalització realitzada segons la ICI, aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona en data 20 de maig de 2014, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat de Sistemes i Tecnologies, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria de les subvencions de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona, per tal que 
Museus i Col·leccions de les comarques gironines es dotin d’equipaments relacionats 
amb les noves tecnologies per l’any 2017, d’import total 30.000 €, d’acord amb el 
detall següent:  
 

Aplicació Crèdit inicial Crèdit final Diferència 
510 4910 76201  15.000,00 € 16.551,68 € 1.551,68 € 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 71

Ajuts a ajuntaments material informàtic per a 
museus i col·leccions 
510 4910 78000  
Ajuts a ent. no lucrat. Mat. informàtic per a 
museus i col·leccions 

15.000,00 € 13.448,24 € -1.551,76 € 

TOTAL 30.000,00 € 29.999,92 € -0,08 € 
 
SEGON. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de 
la convocatòria: 
 

Aplicació Reajustament 
510 4910 76201  
Ajuts a ajuntaments material informàtic per a 
museus i col·leccions 

Import final de 16.551,68 € (amb un 
increment de 1.551,68 €) 

510 4910 78000  
Ajuts a ent. no lucrat. Mat. informàtic per a museus 
i col·leccions 

Import final de 13.448,24 € (amb un 
decrement de 1.551,76 €) 

 
TERCER. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
QUART. Concedir les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvencions als 
museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-los d'equipaments 
relacionats amb les noves tecnologies: 
 
Estimades: 
 

n. 
Ordre 

Exp. 
Firmadoc Museu Ajuntaments NIF titular 

Subvenció 
Concedida 

(€) 

1 2017/3091 
Museu Etnogràfic del 
Montseny, La Gabella Arbúcies P1700900B 1.034,48

2 2017/3827 
Museu Arqueològic 
Comarcal de Banyoles Banyoles P1701600G 1.034,48

3 2017/3846 

Museu Darder. Espai 
d'Interpretació de 
l'Estany Banyoles P1701600G 1.034,48

4 2017/3802 Museu de Cadaqués Cadaqués P1703500G 1.034,48

5 2017/3260 
Ecomuseu Farinera de 
Castelló d'Empúries Castelló d'Empúries P1705200B 1.034,48

6 2017/3524 

Museu d'Història 
Medieval de la Cúria-
Presó S.XIV Castelló d'Empúries P1705200B 1.034,48

7 2017/3261 
Museu d'Història de 
Girona Girona P1708500B 1.034,48

8 2017/3591 
Centre d'Interpretació 
Can Caciques Llagostera Llagostera P1709600I 1.034,48

9 2017/3872 
Museu de l'Aquarel·la- J. 
Martinez Lozano Llançà P1709900C 1.034,48

10 2017/2598 
Museu Municipal de 
Llívia Llívia P1710100G 1.034,48

11 2017/3589 Museu del Mar Lloret de Mar P1710200E 1.034,48
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12 2017/3262 
Centre de Turisme 
Cultural Sant Domènec Peralada P1714000E 1.034,48

13 2017/3096 
Museu etnogràfic de 
Ripoll Ripoll P1715600A 1.034,48

14 2017/2360 Museu de l'Aigua Salt P1716400E 1.034,48

15 2017/2238 Museu de les Guilleries Sant Hilari Sacalm P1717400D 1.034,48

16 2017/3093 
Museu Municipal de 
Tossa de Mar Tossa de Mar P1721500E 1.034,48

       Total 16.551,68

     

n. 
Ordre 

Exp. 
Firmadoc Museu Entitats no lucratives NIF titular 

Subvenció 
Concedida 

(€) 

1 2017/3828 
Museu d'Història Ciutat 
de Sant Feliu de Guíxols 

Fundació Privada 
Pascual i Prats G17729286 1.034,48

2 2017/2101 
Museu del Cinema-Col. 
Tomas Mallol 

Fundació Museu del 
Cinema-Col. Tomas 
Mallol G17423583 1.034,48

3 2017/3087 
Museu del Suro de 
Palafrugell 

Fundació Pública 
Museu Municipal 
Palafrugell P6712404J 1.034,48

4 2017/3094 
Tresor de la Catedral de 
Girona 

Tresor de la Catedral 
de Girona R1700103C 1.034,48

5 2017/3258 Museu dels Sants d'Olot 
Fundació Museu dels 
Sants d'Olot G17825951 1.034,48

6 2017/3263 Museu de la Garrotxa 
Institut de Cultura de 
la Ciutat d'Olot P1700038A 1.034,48

7 2017/3361 Museu Cerdà 
Patronat del Museu 
Cerdà P6715001A 1.034,48

8 2017/3363 
Museu de l'Anxova i de la 
Sal de l'Escala-MASLE 

Agència de 
Desenvolupament 
Econòmic i Turístic de 
l'Escala (ADET) P1700068H 1.034,48

9 2017/3433 Museu de la Pesca  

Fundació 
Promediterrània per a 
la conservació, 
l'estudi i la difusió del 
patrimoni cultural i 
marítim G17752635 1.034,48

10 2017/3569 
Terracotta Museu de 
Ceràmica de la Bisbal Terracotta Museu Q1700639F 1.034,48

11 2017/3586 
Museu del Joguet de 
Catalunya 

Fundació Museu del 
Joguet de Catalunya G17535717 1.034,48

12 2017/3590 Museu de la Mediterrània
Can Quintana Museu 
de la Mediterrània Q1700569E 1.034,48

13 2017/3824 
Museu d'Història dels 
Jueus 

Patronat Call de 
Girona P6708502G 1.034,48

       Total 13.448,24

 
CINQUÈ. Desestimar les peticions que no compleixen els punts requerits a les bases 
de subvencions als museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-los 
d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies: 
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Desestimades: 
 
n. 
Ordre Exp. Firmadoc Museu Ajuntaments NIF titular Motiu desestimació 

1 2017/3455 

Centre d'Art 
del 
Pessebrisme 

Agrupació de 
pessebristes 
d'Olot i la 
Garrotxa G55135867 

 No compleixen les bases 
perquè no pertany a 
l'administració local ni a un 
organisme depenent de la 
mateixa 

2 2017/3837 
Jardí Botànic 
Marimurtra 

Fundació Carl 
Faust G08232985 

 No compleixen les bases 
perquè no pertany a 
l'administració local ni a un 
organisme depenent de la 
mateixa 

3 2017/3467 
Museu Espai 
Ceretània Bolvir P1702700D 

 No compleixen les bases 
perquè no està obert un 
mínim de cinc dies a la 
setmana durant més de 40 
setmanes l'any 

4 2017/3196 
Museu de la 
Nina 

Castell Platja 
d'Aro P1705300J 

 No compleixen les bases 
perquè no està obert un 
mínim de cinc dies a la 
setmana durant més de 40 
setmanes l'any 

5 2017/3664 

Can Trona 
Centre de 
Cultura i 
Natura 

La Vall d'en 
Bas P1701700E 

 No compleixen les bases 
perquè no està obert un 
mínim de cinc dies a la 
setmana durant més de 40 
setmanes l'any 

 
SISÈ. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions 510 4910 76201 "Ajuts a 
ajuntaments material informàtic per a museus i col·leccions": 16.551,68 €; i 510 4910 
78000, "Ajuts entitats no lucrat. material informàtic per a museus i col·leccions": 
13.448,24 €. 
 
SETÈ. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria de 0,08 € de l’aplicació 
pressupostària 510 4910 78000 “Ajuts entitats no lucratives material informàtic per a 
museus i col·leccions”. 
 
VUITÈ. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
NOVÈ. Notificar el present acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris 
la sol·licitud dels quals ha estat desestimada amb indicació dels recursos que són 
procedents. 
 
25. JG940/000013/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de col·laboració 
entre departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat i les 
Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Elaboració cens de 
polígons activitat econòmica (exp. 2017/6058) 
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El govern català i les diputacions amb la resta d’administracions catalanes i les 
iniciatives privades d’arreu del país, es troben compromeses amb el sector 
empresarial. És per així  que des de fa temps s’implementen polítiques de reactivació 
i suport a la indústria i a la empresa, alineades amb l’estratègia de competitivitat i 
d’especialització intel·ligent dels territoris i amb l’estratègia industrial 2020 de la Unió 
Europea. 
 
En aquest sentit, prèviament, des del propassat mes de novembre de 2016, van tenir 
lloc un seguit de reunions entre el Departament d’Empresa i Coneixement i 
representants de les quatre diputacions catalanes per debatre el mecanisme per 
desenvolupar i actualitzar el cens de polígons d’activitat econòmica al llarg del país. 
 
Les quatre diputacions catalanes, en tant que administracions coordinadores de les 
polítiques de promoció econòmica coincideixen amb aquesta voluntat de suport a 
l’activitat industrial en exercici  de les competències que els hi són pròpies d’acord 
amb allò que disposa l’article 36 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local (LRBRL), en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). 
 
La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció Econòmica-Diplab te 
per objectiu el desenvolupament d’aquelles polítiques que dotin el territori d’eines i de 
recursos que, directament o indirectament, reinverteixin en la reactivació de 
l’economia i en la generació d’ocupació incidint el món empresarial com a motor 
generador de riquesa i d’ocupació. 
Vist el conveni de col·laboració entre el departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la 
Diputació de Lleida i la Diputació de Tarragona per a l’elaboració d’un cens de 
polígons d’activitat econòmica. 
 
Atès que l’objectiu 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. 
Atès que 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: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre el departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació 
de Girona, la Diputació de Lleida i la Diputació de Tarragona per a l’elaboració d’un 
cens de polígons d’activitat econòmica, el text del qual es transcriu íntegre a 
continuació: 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EMPRESA I 
CONEIXEMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A L’ELABORACIÓ D’UN CENS DE POLÍGONS 
D’ACTIVITAT ECONÒMICA 
Barcelona, ......... de ......... 
INTERVENEN 
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L’Honorable Sr. Jordi Baiget i Cantons, conseller del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 3/2016, de 13 de 
gener, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern, els consellers i conselleres 
dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern (DOGC 
7037, de 14.1.2016), i president del Consell d’Administració de l’Agència per a la 
Competitivitat de l’Empresa, d’acord amb el que disposa l’article 10.2.a) del Decret 
223/2015, de 6 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per a la 
Competitivitat de l’Empresa, amb domicili al Passeig de Gràcia 105 de Barcelona i 
NIF S-0811001-G. 
L’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès presidenta de la Diputació de Barcelona, amb 
domicili a la Rambla de Catalunya,126, 08008 de Barcelona i NIF P000008B, 
assistida per la secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la presidència de la corporació (núm. 7731/16) de 
data 28 de juliol de 2016, i publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016. 
L’Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà president de la Diputació de Girona, amb domicili a la 
Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 de Girona i NIF......... 
L’Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet president de la Diputació de Lleida, amb domicili al 
C/ del Carme, 26,25007 de Lleida, i NIF.......... 
L’Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous president de la Diputació de Tarragona, amb domicili 
al Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 de Tarragona, i NIF.............. 
MANIFESTEN 
I. Que l’ economia catalana té una base industrial. Aquest fet, juntament amb 
l’obertura a l’exterior i l’aposta per la innovació de les empreses del país, és 
fonamental per explicar la competitivitat de Catalunya en un entorn global. La 
indústria ha jugat un paper fonamental en la configuració de la Catalunya moderna i a 
hores d’ara representa  gairebé el 20% del PIB.  
II. Que les economies més industrialitzades són les més internacionalitzades i 
innovadores, les que generen una ocupació més estable i de qualitat, i les que 
gaudeixen d’un major benestar i cohesió social. Tots aquests impactes palesen 
l’efecte tractor del sector industrial sobre el conjunt de l’economia i sobre l’Estat del 
benestar. 
Tot i que la indústria catalana està ben posicionada en els mercats globals, cal incidir 
en la millora contínua de la seva posició competitiva per poder afrontar amb garanties 
els reptes derivats de la nova revolució industrial vinculada a la incorporació de la 
digitalització i  les noves tecnologies, tenint en compte, a més, que aquesta 
transformació té lloc en un entorn complex derivat de la creixent globalització, de 
l’acceleració del canvi i de l’augment de les incerteses. 
III. Que el Govern de Catalunya està compromès amb la indústria i, des de fa anys, 
està implementant polítiques de reactivació i de suport a la indústria i a l’empresa, 
alineades amb l’estratègia d’especialització intel·ligent i l’estratègia industrial 2020 de 
la Unió Europea que marquen l’objectiu que l’any 2020 la indústria aporti el 25% del 
PIB.  
IV. Que les quatre Diputacions catalanes, com administracions que impulsen 
polítiques de promoció econòmica en l’àmbit municipal, són conscients del paper que 
juga la indústria en la creació d’ocupació de qualitat i en la cohesió territorial i en 
conseqüència també comparteixen aquest objectiu. Actuen així mateix en exercici de 
les competències de suport i assessorament als municipis de la seva demarcació, tot 
d’acord amb el que disposa l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local i l’article 92 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
V. Que per continuar fomentant la competitivitat de la indústria, i d’acord amb el 
mandat del Parlament, els agents econòmics i socials estan treballant en l’elaboració 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 76

d’un Pacte nacional per la indústria, amb l’objectiu d’establir mesures de política 
industrial consensuades i que serveixin per a la transformació del model industrial de 
Catalunya i la reactivació del sector productiu. Aquest mandat emana de la proposta 
de Resolució 251/XI, de 13 de juliol de 2016, del Parlament de Catalunya, sobre la 
creació d’un Pacte nacional per a la indústria, que es concreta mitjançant Acord de 
Govern 124/ 2016 de 13 de setembre, pel qual s’aprova la creació i la composició de 
la Taula i els grups de treball del Pacte nacional per a la Indústria, i s’atribueix a la 
Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa la governança 
d’aquest Pacte ( DOGC núm. 7206, de 15.9.2016). 
Un dels àmbits que inclou el referit Pacte, el d’infraestructures i energia, incorpora una 
línia d’actuacions específica en relació als polígons industrials amb l’objectiu de 
disposar d’una oferta de sòl industrial i de fomentar els polígons industrials com a eina 
de competitivitat. Una d’aquestes actuacions consisteix en desenvolupar una base de 
dades dels polígons d’activitat econòmica existents i les seves capacitats. Per 
elaborar aquest inventari es disposa d’un punt de partida, el Sistema d’Informació de 
Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE d’ara endavant) així com de diferents 
iniciatives d’àmbit local i comarcal. SIPAE va ser un projecte impulsat per la 
Generalitat de Catalunya  amb l’objectiu de desenvolupar un sistema d’informació 
geogràfica dels polígons d’activitat econòmica. 
VI- Que la minuta del conveni va ser aprovada per decret de la presidència de la 
Diputació de Barcelona de data.... 
Que el conveni va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona 
en data 19 de maig de 2017. 
Per tot això, les parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració d’acord 
amb els següents 
PACTES 
PRIMER.-OBJECTE 
L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre el Departament d’Empresa i 
Coneixement i les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per tal 
d’elaborar un cens de polígons d’activitat econòmica que incorpori les seves dades 
identificatives i que serveixi de base per definir actuacions que permetin millorar la 
competitivitat dels mateixos polígons, de les empreses que hi estan instal·lades i 
faciliti l’atracció d’inversions. Aquest cens es basarà en la informació que figura al 
SIPAE i serà actualitzat i completat amb les dades que obtinguin les Diputacions a 
través dels ens locals. 
SEGON.- COMPROMISOS DE LES PARTS 
Correspondrà al Departament d’Empresa i Coneixement la implementació d’una 
plataforma d’intercanvi d’informació i les tasques de distribució inicial de la informació, 
recopilació i explotació de la informació i a les Diputacions la tramesa d’aquesta 
informació als ens locals i el seguiment de la seva compleció, d’acord amb el 
procediment que es descriu a continuació: 
1. El Departament d’Empresa i Coneixement desenvoluparà una plataforma 
informàtica que permeti l’intercanvi d’informació entre els participants en el projecte i 
els comunicarà l’adreça mitjançant la qual s’hi podrà accedir. 
Aquesta aplicació serà el repositori d’informació sobre polígons d’activitat econòmica i 
per a cadascun d’ells, contindrà les dades que es recullen a la fitxa que figura com 
annex al present conveni. 
Inicialment aquesta base de dades contindrà la informació bàsica de cada polígon 
d’activitat econòmica extreta del SIPAE.  
A més, el Departament d’Empresa i Coneixement distribuirà a les àrees de promoció 
econòmica de les quatre diputacions, o bé les unitats que es designi, un fitxer amb la 
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relació de polígons d’activitat econòmica de la seva demarcació, tal com consta al 
SIPAE. 
2. Les diputacions, d’una banda, facilitaran als Ajuntaments de la seva demarcació 
l’adreça web i les claus per accedir a l’aplicació informàtica esmentada anteriorment, 
així com el procediment i les instruccions per complimentar les dades de cada 
polígon. D’altra banda, les diputacions també enviaran a cada Ajuntament de la seva 
demarcació el cens inicial de polígons del seu municipi. Els Ajuntaments indicaran si 
el referit llistat és vigent o si s’han desenvolupat noves àrees d’activitat industrial. Cas 
que hi hagi algun nou desenvolupament, els Ajuntaments ho comunicaran a les 
diputacions i a la Direcció general d’Indústria, que el donarà d’alta al sistema i 
assignarà un codi. 
Inicialment, el termini previst per a que els Ajuntaments puguin introduir la informació 
dels polígons d’activitat econòmica del seu municipi a la plataforma informàtica, serà 
de sis mesos a partir de la data de signatura del present conveni. Al llarg d’aquest 
període les diputacions faran el seguiment del procediment i, si s’escau donaran 
l’assessorament tècnic necessari als Ajuntaments. 
3. El Departament d’Empresa i Coneixement col·laborarà amb les diputacions 
mitjançant l’equip tècnic de la Direcció General d’Indústria i el personal de les 
delegacions territorials de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, 
respectivament, per al bon compliment de l’objecte d’aquest conveni. 
4. Les parts es comprometen a vetllar perquè s’actualitzi de forma periòdica el cens 
elaborat en el marc d’aquest conveni, i es pugui completar amb altres dades 
proveïdes per altres organismes i serveixi de base per a la implementació d’un 
sistema d’informació geogràfica unificat. 
TERCER.- PROPIETAT I ÚS DE LA INFORMACIÓ 
La informació continguda en el cens de polígons d’activitat econòmica estarà 
integrada en els sistemes d’informació del Departament d’Empresa i Coneixement. La 
propietat d’aquesta informació serà compartida entre els signants d’aquest conveni, 
en els seus respectius àmbits territorials. Per a facilitar l’explotació i ús de la 
informació, el sistema incorporarà la possibilitat d’exportar les dades a un format 
estàndard. 
QUART.-INTERVENCIÓ GOVERN DE LA GENERALITAT 
El Departament d’Empresa i Coneixement treballarà per tal que la resta de 
Departaments de la Generalitat que, en l’àmbit de les seves actuacions disposin  
d’informació rellevant als efectes de l’ inventari de polígons, la facilitin per a la seva 
incorporació a la base de dades.  
CINQUÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL DE LES ACTUACIONS 
Cadascun dels signants designarà un interlocutor tècnic que tindran la tasca de fer el 
seguiment i coordinar el desenvolupament del projecte. 
1.- Composició: Estarà integrada pels esmentats interlocutors tècnics, un en 
representació del Departament d’Empresa i Coneixement i quatre en representació de 
cadascuna de les diputacions. 
2.- Funcions:  
a) vetllar pel compliment dels acords que són objecte d’aquest conveni 
b) resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que sorgeix en relació amb la 
interpretació i execució d’aquest conveni. 
c) proposar les condicions per a la finalització de les actuacions derivades d’aquest 
conveni que estiguin en execució. 
3.- Periodicitat de les reunions: La comissió es reunirà com a mínim dos cops l’any o 
a petició de qualsevol de les parts. 
SISÈ.- VIGÈNCIA i PRÒRROGA 
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El present conveni de col·laboració estarà vigent des de la seva signatura fins a la 
finalització de les tasques que s’hi contenen i com a màxim per un període de 4 anys 
a partir de la seva signatura amb possibilitat de pròrroga per un termini màxim 
addicional de 4 anys més 
SETÈ.- RÈGIM JURÍDIC I PUBLICACIÓ  
El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està constituït per 
aquests pactes i per tot allò que disposen els articles 108 i següents de la Llei 
26/2010, de 8 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya i,  el capítol VI del títol preliminar (arts. 47 a 53) de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. 
El Departament d’Empresa i Coneixement s’encarregarà de la publicació d’aquest 
conveni al DOGC per tal de donar compliment a l’obligació prevista a l’article 110.3 de 
la Llei esmentada. 
Aquest conveni també es publicarà al web del Registre de convenis de col·laboració  i 
de cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència, 
d’acord amb el que disposen l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern, i l’article 110.3 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, als Butlletins Oficials de la Província i, en el seu cas, a les seus 
electròniques de les diputacions signants. 
VUITÈ.- CAUSES I FORMES D’EXTINCIÓ 
Són causes d’extinció d’aquest conveni: 
El compliment de les actuacions objecte d’aquest conveni. 
La resolució de mutu acord de les parts. 
La finalització de la seva vigència. 
L’incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts, d’acord amb allò que 
disposa l’article 51.1 c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre. 
Per circumstàncies sobrevingudes que fessin impossibles o innecessàries les 
actuacions que constitueixen l’objecte d’aquest conveni. 
La resta de causes previstes legalment. 
NOVÈ.- RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES I JURISDICCIÓ COMPETENT 
Les parts se sotmeten a la Jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució 
d’aquells conflictes que poguessin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest 
conveni. No obstant això, en cas de dubte o discrepància les parts acorden acudir 
prèviament a la Comissió de Seguiment per a aconseguir una solució amistosa del 
conflicte. 
DESÈ.-MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
Amb l’acord de totes les parts signants, aquest conveni podrà ser modificat mitjançant 
les corresponents addendes. 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en el lloc i la data que 
s’assenyalen a l’encapçalament, amb cinc exemplars i a un sol efecte. Sr. Jordi Baiget 
i Cantons, Conseller d’Empresa i Coneixement. Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
presidenta de la Diputació de Barcelona. Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la 
Diputació de Girona. Sr. Jordi Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida. Sr. 
Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona” 
 
SEGON. Designar la Presidència per a la signatura de l’esmentat conveni i de 
qualsevol document que se'n derivi, a l’empara de la funció representativa que li 
atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i 
normativa concordant. 
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TERCER. Traslladar aquest acord al departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a la Diputació de Lleida i a la 
Diputació de Tarragona. 
 
26. Proposicions Urgents 
 
FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la 
Presidència i adoptada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels 
assistents, i d’acord amb el que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, es passen a tractar els següents assumptes: 
 
26.1. JG940/000146/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar;  Cooperació Cultural (017):  Aprovació d'una subvenció 
nominativa a Bitó Produccions, SL, per al Festival Internacional 
Temporada Alta 2017 (2017/5834).  

 
Bitò Produccions, SL, amb seu a Salt, ha sol·licitat a la Diputació de Girona una 
subvenció nominativa per al finançament del  Festival Temporada Alta, en l’anualitat 
2017, i s’ha instruït l’expedient corresponent (2017/5834). 
 
El Festival Temporada Alta arriba aquest any a la seva 26ena edició, consolidant-se 
com un dels principals festivals de teatre del País i declarat com el festival de tardor 
de Catalunya per la Generalitat de Catalunya. Un dels eixos de treball és el de la 
potenciació de l’autoria i de la creació catalana, la qual al llarg d’aquests mesos 
comparteix escenari amb les produccions internacionals. D’aquesta manera, en un sol 
projecte, es fomenta la creativitat local a la vegada que s’apropa a les comarques de 
Girona un tipus de teatre que difícilment hi tindria cabuda en un altre context. 
 
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 les activitats de promoció del teatre. 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. 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Bitò Produccions, SL, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un conveni, 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 Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, 
per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la minuta de conveni entre la Diputació de Girona i Bitò 
Produccions, SL, per a la celebració del Festival Internacional de Teatre Temporada 
Alta, de l’any 2017, el text del qual es transcriu com segueix:  
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I BITÒ PRODUCCIONS, SL, PER 
A LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE TEMPORADA 
ALTA DE L’ANY 2017 
Girona, 

I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN: 
D’una part, Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte pel 
seu president, Sr. Pere Vila i Fulcarà, en virtut de les facultats conferides per acord de la 
Junta de Govern del ............, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas 
I de l’altra, Bitò Produccions, SL, amb NIF B17310947, representat per la seva gerent, 
la Sra. Marta Montalban i Gallego, amb NIF 40528678X. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ: 
Que des de l'any 1992 es porta a terme a la ciutat de Girona el Festival Internacional 
de Teatre, Temporada Alta. Que al llarg dels anys, aquest festival ha eixamplat el seu 
abast territorial, incorporant el municipi de Salt, així com més recentment en altres 
poblacions de les comarques de Girona (Banyoles, Sant Gregori, Torroella de 
Montgrí, Celrà, etc.) 
Que aquest festival neix de la iniciativa privada, de la mà de Bitò Produccions SL, i 
que compta des del seu inici amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona. Que 
amb el creixement i la consolidació del Festival, s’hi incorporen noves administracions 
com ara l'Ajuntament de Salt, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. 
Que Temporada Alta és un festival de referència en arts escèniques a Catalunya 
especialment perquè les seves especificitats el fan únic com a motor de l’escena 
catalana en tant que coprodueix espectacles amb els teatres públics catalans i amb 
companyies i productores privades del nostres país i perquè s'ha convertit en la porta 
d’entrada a Catalunya del teatre, la dansa i el circ internacionals.  
Alhora Temporada Alta és estratègic en el panorama teatral estatal perquè 
actualment és el lloc on l’escena del nostre país es troba amb els productors i 
programadors internacionals. Cal remarcar que Temporada Alta s’ha convertit en 
l’espai de trobada entre el teatre llatinoamericà i el teatre europeu, de manera que el 
festival és ara una porta que tant ajuda que arribin  a Catalunya les grans produccions 
internacionals, com facilita que fora del nostre país es programin espectacles 
catalans. 
Que a nivell internacional Temporada Alta té un posicionament importantíssim amb 
aliances amb RomaEuropa Festival, Festival d’Istambul, Tonhelhuis de Brussel·les; el 
Festival participa també de diferents programes i produccions europeus de durada 
mitjana i llarga que l’obliguen a compromisos plurianuals. 
Que el Festival, a banda de la seva vessant d'exhibició, i per tant de promoció de 
grups, artistes i directors catalans, nacionals i internacionals, és un motor de la 
producció teatral, tant a nivell local com a nivell nacional. Per aquest motiu,  per al 
sector teatral gironí i català, Temporada Alta ha estat estratègic per al seu creixement 
ja sigui artístic, tècnic, dramatúrgic, d’autors, etc.  



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 81

Que el Festival és una eina de promoció turística i cultural, tant de la ciutat de Girona 
com de les comarques gironines, i que la seva capacitat d'atracció té un fort impacte 
en el sector productiu de Girona i el seu entorn. 
Que el Festival Temporada Alta forma part d'un sistema en l'àmbit de les arts 
escèniques, integrat per les programacions estables en arts escèniques, pel centre de 
producció el Canal, per l'Escola de Teatre El Galliner, per la sala La Planeta i pel 
suport al centre L'Animal a l'esquena, entre d'altres. 
Que el Festival Temporada Alta ha comptat, des de la seva creació fa 25 anys, de la 
complicitat activa i creixent de la societat civil en forma de mecenatge privat 
d’empreses interessades en un dels fets culturals més importants i de més gran abast 
(també internacional) de Girona i les seves comarques. 
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents  
PACTES 
PRIMER. Objecte del conveni 
1. Aquest conveni té per objecte regular el procediment de concessió de la subvenció 
directa, amb caràcter finalista, a Bitò Produccions, SL, per a la celebració de la 26ena 
edició del Festival Internacional de teatre Temporada Alta. Girona-Salt, que es durà a 
terme de l’11 d’octubre al 10 de desembre de 2017, en aplicació de la previsió dels 
articles 22.2.a i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. Les subvencions tenen caràcter singular i estan destinades exclusivament a l’execució 
de despeses ordinàries d’organització, promoció, funcionament i desplegament del 
programa del Festival Internacional de teatre Temporada Alta 2017, el projecte, el 
pressupost i memòria econòmica del qual figura com annex aquest conveni i no 
podran ser utilitzades per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
3. Aquestes subvencions són ajudes d’estat, pel que serà d’aplicació el previst a l’article 
107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, així com els seus reglaments 
de desenvolupament, i amb tot el que no estigui previst en aquest conveni, li serà 
d’aplicació el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la 
seva normativa de desenvolupament. 
SEGON. Beneficiari de la subvenció 
El beneficiari de les subvencions és Bitò Produccions, SL, amb NIF B17310947. 
TERCER. Compromisos de Bitò Produccions, SL 
1. Organitzar i desenvolupar el Festival Internacional de teatre Temporada Alta 2017. 
2. Mantenir  la seu del Festival a la ciutat de Girona, amb la participació de municipis 
de l'entorn i del conjunt de les comarques de Girona.  
3.Considerar la Diputació de Girona, com a una de les col·laboradores principals del 
Festival. 
4.Presentar el projecte i pressupost definitiu del Festival, tal com es preveu en el punt 
1.2 del present conveni i abans de la seva presentació pública a la comissió de 
seguiment que s’estableix en el pacte onzè.  
5. Presentar el projecte de Festival d’acord amb el què disposa la Llei de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
6. Complir amb totes les obligacions previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
QUART. Compromisos de la Diputació de Girona 
1. La Diputació de Girona subvencionarà en DOS-CENTS CINQUANTA MIL 
EUROS (250.000,00 €), que correspon a un 8,98 % del cost total del Festival, a 
Bitò Produccions, SL, en concepte d’organització, promoció, funcionament i 
desplegament del programa del Festival Internacional de teatre Temporada Alta 
2017. 
La Diputació de Girona farà efectiva la subvenció del 2017 amb càrrec a 
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l’aplicació pressupostària 500/3340/47923 - “A Bitò Produccions, SL-Temporada 
Alta 2017”, del pressupost corporatiu. 
CINQUÈ. Compatibilitat 
Les subvencions són compatibles 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 les de la Diputació de Girona, en 
cap cas no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada. 
SISÈ Despeses subvencionables 
1. Es consideren despeses subvencionables, aquelles despeses directes i indirectes que 
de manera indubtable responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin 
estrictament necessàries i es realitzin durant l’organització i celebració del Festival de 
l’any 2017, encara que no estiguin efectivament pagades amb anterioritat a la finalització 
del termini de justificació i que figuren en el pressupost de despeses del Festival, que  
s’annexa al present conveni. 
No són subvencionables les despeses d’amortització de béns inventariables ni les 
despeses incloses en el concepte “Producció Bitò” com a marge de la societat. 
2. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera i 
d’administració es consideren subvencionables si estan directament relacionades amb 
l’activitat subvencionada i siguin indispensables per l’adequada preparació o execució 
del Festival. 
3. Les despeses indirectes s’imputaran a l’activitat subvencionada en la part que 
raonablement correspongui d’acord amb els principis i normes de comptabilitat 
generalment acceptades, i en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponen al 
període en que es realitza l’activitat. Aquestes seran, com a màxim, el 15% del 
pressupost del projecte. 
4. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al 
valor de mercat. En el cas que l’import de la despesa subvencionable superi les quanties 
establertes per la contractació menor en la normativa vigent de contractació pública, el 
beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, excepte 
que per les serves especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre 
de proveïdors que el realitzin, o la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la firma 
d’aquest conveni. 
L’elecció entre les ofertes presentades, es realitzarà amb criteris d’eficiència i economia, 
havent de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la 
proposta econòmica mes avantatjosa. 
No es podrà concertar l’execució total o parcial de les despeses subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui prèviament l’autorització de l’òrgan 
competent de la Diputació de Girona. Aquesta en cap cas podrà ser superior al 50% 
del pressupost de l’activitat. 
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
En el cas de subcontractar per un import superior al 20% de l’import de la subvenció, 
es requerirà al beneficiari la signatura per escrit del corresponent contracte i 
l’autorització amb caràcter previ per part de l’òrgan competent de la Diputació de 
Girona, d’acord a l’article 29 de la Llei 38/2006, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
En el cas de subcontractació, no existirà cap vinculació entre la Diputació de Girona i 
l’empresa subcontractada, sens perjudici del deure de col·laboració de l’empresa en 
els termes que disposa l’art. 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
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SETÈ. Justificació de les subvencions 
1. La justificació de les subvencions es realitzarà mitjançant la presentació, del 
compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor de comptes inscrit com exercent 
en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes dependent de l’ Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes, i prèviament seleccionat per la Diputació de Girona. La 
presentació de la justificació es farà a la Diputació de Girona i haurà de ser per 
l’import total de 2.784.357,00 € (DOS MILIONS SET-CENTS QUARANTA-QUATRE 
MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS), que correspon a les despeses 
relacionades a la sol·licitud de subvenció. 
2. El compte justificatiu, contindrà: 
- Una memòria d’actuació justificativa dels compliment de les condicions imposades 

en aquest conveni, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats 
obtinguts. La memòria haurà de fer constar per a cada una de les actuacions els 
tràmits i resultats obtinguts, així com la forma de desenvolupament de l’activitat 
amb expressa indicació de les modificacions obtingudes en les actuacions 
annexades al conveni.  

- Una memòria econòmica abreujada justificativa del cost de les activitats 
realitzades, que contindrà:  

o Una relació classificada de les despeses, amb indicació del creditor i del 
document, el seu import, data d’emissió, i en el seu cas data de pagament. 

o Indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals o indirectes 
incorporats en la relació de despeses indicades en l’apartat anterior. 

o Una relació detallada d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

o Els tres pressupostos que en aplicació de l’art. 31.1 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, ha de sol·licitar el beneficiari, i 
l’escrit justificatiu de l’elecció de l’oferta quan aquesta no recaigui en 
l’oferta econòmica més avantatjosa. 

- 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). 

3.L’informe de l’auditor de comptes ha d’ajudar als òrgans concedents de les 
subvencions en la tasca de comprovació de l’adequada justificació, recollint aquells 
fets o excepcions que puguin suposar un incompliment per part del beneficiari de la 
normativa aplicable o de les condicions imposades per a la percepció de la subvenció. 
4. Les actuacions professionals de l’auditor de comptes estaran subjectes a la norma 
d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatives de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que figura 
com annex a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig. 
5. Quan l’auditor de comptes sigui requerit per l’entitat beneficiaria per a la revisió del 
compte justificatiu, aquest encàrrec es formalitzarà en un contracte a celebrar entre 
l’auditor i l’entitat beneficiari. El cost dels treballs serà a càrrec de l’entitat beneficiaria, 
el qual es considera depesa subvencionable de l’activitat subvencionada, fins a 
1.000,00 €. 
6. S’estableix com a data límit de justificació de les subvencions concedides el 28 
de febrer de 2018. 
VUITÈ. Pagament i reintegrament 
1. En el termini d’un mes des de la signatura del present conveni, i un cop rebuda 
l’acceptació de la subvenció, la Diputació de Girona efectuarà una bestreta de 
pagament del 80% de la subvenció concedida, que correspon a 200.000,00 € 
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(DOS-CENTS MIL EUROS). El pagament es farà sense necessitat de constitució 
de fiança o garantia. 
El 20% restant, un cop s’hagi justificat pel beneficiari la realització de l’activitat en els 
terminis previstos en el punt 7 del present conveni. 
2. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció i del 
reintegrament de la part anticipada en el supòsit de falta de justificació o de 
concurrència d’alguna de les causes previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
3. 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. En qualsevol cas, es reduirà l’import de la subvenció quan 
els ingressos obtinguts superin la despesa efectiva. 
NOVÈ. Control financer de les subvencions 
1. La competència per l’exercici del control financer de les subvencions previstes en 
aquest conveni correspondrà a la Intervenció de la Diputació de Girona, i s’efectuarà 
de conformitat amb el previst al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions. 
2. El control financer es podrà extendre a les persones físiques o jurídiques a les que 
es trobi associat Bitò Produccions, SL, així com a qualsevol altra persona susceptible 
de presentar un interès en la realització de les activitats subvencionades. 
DESÈ. Difusió i publicitat 
En els materials informatius i de  difusió així com en les accions de publicitat relatives 
a l'objecte d'aquest conveni, s'haurà de fer esment explícit a la col·laboració de la 
Diputació de Girona, i s'haurà d'incorporar la imatge corporativa de les tres 
administracions. 
ONZÈ. Comissió de Seguiment  
Per garantir el seguiment i avaluació del conveni i del seu objecte es crea una comissió 
de seguiment formada per: 
- Dos representants de la Diputació de Girona 
- Dos representants de Bitò Produccions, SL 
DOTZÈ. Infraccions i sancions administratives 
1.El règim sancionador aplicable a aquesta subvenció és l’establert al títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb les especificacions 
oportunes en matèria de règim local de conformitat amb el títol XI de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
El procediment s’adequarà a les previsions establertes en la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, 
d’aplicació supletòria el Decret 278/1993, de 9 de novembre, que regula el 
procediment sancionador en àmbits de competència de la Generalitat. 
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 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com 
són, entre d’altres, les següents:  

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

drets estatutaris.  
m) 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. 



 
 

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

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

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

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

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

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

raó de l’exercici de llurs càrrecs. 
t) 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 29 de desembre, 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. Vigència del conveni 

La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la signatura fins al 28 de 
febrer de 2018, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les 
parts nascudes en aplicació de les seves previsions. 

QUINZÈ. Extinció 
Són causes d’extinció d’aquest conveni:  
- L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts 
- L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el 

conveni per cadascuna de les parts;  
- Les causes generals previstes a la legislació vigent. 
I, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest document, per triplicat 
exemplar, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.” 
 
SEGON. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del 
conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb 
la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s’hagin pogut advertir. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a Bitò Produccions, SL, amb NIF B17310947,amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
27. Precs i preguntes 
 
No se’n formula cap 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a tres quarts 
d’onze del matí, de la qual n'estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi el 
secretari que en dono fe. 
__________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
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Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 


