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ACTA 

EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
JUNTA DE GOVERN NÚM. 941 

 
 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA: 4 de juliol de 2017 
HORA: 10:05 
LLOC: Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President accidental 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Han excusat la seva absència el president, Pere Vila i Fulcarà, i el diputat Jaume 
Dulsat i Rodríguez. 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, els diputats Carles Salgas i Pedrosa i 
Lluís Costabella i Portella, i el cap de Gabinet de Presidència, Juan José Serrán Baez. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 20 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. JG941/000044/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Concedir subvenció a l'Ajuntament de Cassà de 
la Selva per a l'asfaltat del camí dels Bombers (exp. 2017/5500) 
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4. JG941/000045/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Concedir subvenció a l'Ajuntament de Palau-
saverdera per a la restauració mur C. La Costa (exp. 2017/5911) 

 
5. JG941/000048/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 

(028): Concedir les subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la 
gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal (exp. 2017/2494) 

 
6. JG941/000049/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Acceptar el canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Lloret de Mar, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2016 (exp. 2016/4280) 

 
7. JG941/000138/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Campllong per al finançament del 14è Cicle de música del país, 
Musicant (exp. 2017/5989) 

 
8. JG941/000139/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

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

 
9. JG941/000140/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Alter Sinergies SL, per al finançament del Festival de la Veu de Banyoles, 
(a)phònica (exp. 2017/6012) 

 
10. JG941/000141/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Pistatxo Produccions SL, per al finançament del Festival de música en 
família_Festivalot (exp. 2017/5546) 

 
11. JG941/000145/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Pau Casals per al finançament del projecte cultural i activitats a les 
comarques gironines (exp. 2017/5878) 

 
12. JG941/000147/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Esmena d'error en la resolució de la 
convocatòria i incorporació dels recursos didàctics al programa Indika de 
patrimoni cultural i educatiu, curs escolar 2017-2018 (exp. 2016/8006) 

 
13. JG941/000148/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

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

 
14. JG941/000150/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir a Accent Llibres SL (Edicions 
de la Ela Geminada) una subvenció nominativa per al finançament dels volums 
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9 (L'illa perduda) i 10 (L'impenitent) de la "Biblioteca Prudenci Bertrana" per a 
l'any 2017 (exp. 2017/6019) 

 
15. JG941/000151/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Catalunya Cultura per a projectes culturals a comarques gironines 
(exp. 2017/6067) 

 
16. JG941/000152/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar el protocol d'intencions entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Diputació de Girona en 
matèria de Joventut (exp. 2017/6253) 

 
17. JG941/000153/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a 
l'Associació Franz Schubert, de Barcelona, per al finançament de la 
Schubertíada a Vilabertran (exp. 2017/6156) 

 
18. JG941/000155/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una esmena de la subvenció 
nominativa concedida a l'AGT_Associació Gironina de Teatre El Galliner 
aprovada a la Junta de Govern del dia 20/06/2017 (exp. 2017/4140) 

 
19. JG941/000026/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovar la concessió de subvenció als Consorci Salines 
Bassegoda per al projecte Millora de la qualitat de les aigües del riu Manol i 
mitigació de riscos a la Muga (exp. 2017/5802) 

 
20. JG941/000030/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb la Federació d'ADF 
de Les Gavarres per al servei de prevenció d'incendis forestals als massissos de 
l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí durant la campanya 2017 (exp. 
2017/5440) 

 
21. JG941/000035/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovar el conveni entre DDGI, CILMA i Renault España, 
S.A.per l'impuls i la promoció conjunta del vehicle elèctric. (exp. 2017/6326) 

 
22. JG941/000036/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Concessió d'una pròrroga en la justificació de la subvenció 
concedida al Consorci de l'Alta Garrotxa pel projecte "Eliminació d'espècies 
nocives per a la salut a l'Alta Garrotxa" (exp. 2017/287) 

 
23. JG941/000037/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Concessió d'una pròrroga en la justificació de la subvenció 
concedida al Consorci del Ter pel projecte ""Millora ambiental de la riera d'Osor" 
(exp. 2017/1165) 
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ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
 
24. JG941/000027/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Subvenció a Unió Esportiva Llagostera Costa 
Brava, SAD. per alta competició participació campionat segona divisió B estatal 
(exp. 2017/6275) 

 
25. JG941/000029/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Esmena d'error en l'annex 1 del subprograma A1 
de subvencions als ajuntament de la demarcació de Girona (exp. 2017/260) 

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

ordinària del dia 20 de juny de 2017 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 20 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. JG941/000044/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Concedir subvenció a 
l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a l'asfaltat del camí dels Bombers 
(exp. 2017/5500) 

 
L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha sol·licitat en data 28/04/17 una subvenció 
exclosa de concurrència per al finançament de l’obra “Asfaltat del camí dels 
bombers”, entre la urbanització mas Cubell i el camí del veïnat de les Serres i en 
motiva l’interès públic el fet que cal millorar-ne la seva seguretat i manteniment, dona 
l’elevat nombre de vehicles que l’utilitzen. 
 
La sol·licitud de subvenció ha estat revisada pel president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local i en la seva memòria proposa que s’atorgui una subvenció de 
concessió directa de 40.000,00 € a l’Ajuntament de Cassà de la Selva En l’esmentada 
memòria es considera que les especials característiques de les actuacions per a les 
quals se sol·licita la subvenció, així com el seu interès públic específic, en dificulten la 
inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i justifiquen l’atorgament amb 
caràcter excepcional d'una subvenció de concessió directa. 
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La subvenció de concessió directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a 
l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a 
l'article 15 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i al Pla 
Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019, quan es donen 
raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament 
justificades que en dificultin la convocatòria pública. 
 
D'acord amb aquests antecedents i de conformitat amb la Instrucció de control intern 
de la Diputació aprovada pel Ple en sessió del dia 20 de maig de 2014, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació 
Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent: 
 

Núm. 
d'expedient 

Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la subvenció 

5500/2017 Ajuntament de 
Cassà de la Selva 

P1704900H Asfaltat del camí dels bombers 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament  
 

Import a 
justificar 
 

111.927,23 111.927,23 40.000,00 € 35,74% 111.927,23 

 
SEGON. Aplicació pressupostària. Autoritzar i disposar la despesa d'import 40.000,00 
€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 400/9420/76202 del pressupost de 2017. 
 
TERCER. Acceptació de la subvenció. Notificar al beneficiari que si en el termini d'un 
mes no manifesta el contrari, s'entén que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
QUART Despeses subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les 
que es detallen en el pressupost de despeses de la sol·licitud presentada pel 
beneficiari, d’import 111.927,23. 
 
CINQUÈ. Justificació. La subvenció s’ha de justificar, dins un termini que finalitza el 
dia 15 de novembre de 2017 mitjançant la presentació del compte justificatiu, segons 
el model disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat). S'entén 
com a despesa efectuada i justificable la derivada d'obligacions reconegudes per 
l'Ajuntament, encara que aquest no n’hagi efectuat el pagament efectiu, abans de 
l'acabament del període de justificació.  
 
Si el cost de la inversió subvencionada resulta finalment superior a l'inicialment previst 
de 111.927,23 € la subvenció es mantindrà en l'import fixat en el punt primer, i 
l'increment del cost el finançarà l'Ajuntament, el qual assumeix el compromís del 
finançament, directament o amb altres aportacions, del cost de l'actuació en la part no 
subvencionada. D’altra banda, la subvenció es reduirà proporcionalment d'acord amb 
el percentatge de finançament establert en aquesta resolució en el supòsit que, quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable.  
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SISÈ. Fraccionament dels pagaments. S'admet la presentació de justificacions 
parcials sempre que es faci en la forma i terminis de justificació establerts en aquesta 
resolució. En aquests casos s'aplicarà el percentatge de finançament sobre la 
justificació correctament presentada i s'efectuarà el pagament fraccionat de la 
subvenció. 
 
SETÈ Afectació del béns. Els béns objecte d'aquesta subvenció que tinguin el 
caràcter d'inventariable s'hauran de destinar al fi concret per al qual es va concedir la 
subvenció durant un període que no pot ser inferior a cinc anys, en el cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a 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. 
 
VUITÈ. No s'admet el canvi de destinació de la subvenció. 
 
NOVÈ. Publicitat institucional. Amb la justificació de la subvenció caldrà aportar la 
documentació que acrediti que l'Ajuntament ha fet constar la col·laboració de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió que realitzi sobre 
les actuacions objecte de subvenció i caldrà col·locar un cartell anunciador de l’obra 
amb el logotip de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ 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 la subvenció de la Diputació de Girona amb l'altre 
finançament que obtingui el beneficiari no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
ONZÈ Verificació i control. 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 l'objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la 
consideració de finalista. Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà 
pel que s'estableix en el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en 
correspondència amb la disposició addicional 14a del mateix cos legal. 
 
DOTZÈ. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció 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. 
 
TRETZÈ. Normes supletòries. En tot el que no prevegi aquesta resolució 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 se n'aprova el reglament, l'Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normativa que hi sigui 
aplicable. 
 
CATORZÈ. Notificar la present resolució/acord a l'Ajuntament amb indicació dels 
recursos procedents. 
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4. JG941/000045/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Concedir subvenció a 
l'Ajuntament de Palau-saverdera per a la restauració mur C. La Costa (exp. 
2017/5911) 

 
L'Ajuntament de Palau Saverdera ha sol·licitat en data 25-05-17 una subvenció 
exclosa de concurrència per al finançament de l’obra “Restauració del desprendiment 
del C. La Costa, finca Can Lluent” i en motiva l’interès públic el fet que durant les 
obres d’adequació de Can Lluent queda al descobert l’interior del magatzem 
municipal situat sota la finca i es va realitzar com a mesura d’urgència la construcció 
d’un mur de contenció. 
 
La sol·licitud de subvenció ha estat revisada pel president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local i en la seva memòria proposa que s’atorgui una subvenció de 
concessió directa de 21.196,93 a l’Ajuntament de Palau Saverdera. En l’esmentada 
memòria es considera que les especials característiques de les actuacions per a les 
quals se sol·licita la subvenció, així com el seu interès públic específic, en dificulten la 
inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i justifiquen l’atorgament amb 
caràcter excepcional d'una subvenció de concessió directa. 
 
La subvenció de concessió directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a 
l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a 
l'article 15 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i al Pla 
Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019, quan es donen 
raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament 
justificades que en dificultin la convocatòria pública. 
 
D'acord amb aquests antecedents i de conformitat amb la Instrucció de control intern 
de la Diputació aprovada pel Ple en sessió del dia 20 de maig de 2014, la Junta de 
Govern a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació 
Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent: 
 
Núm. 
d'expedient 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la subvenció 

5911/2017 Ajuntament de Palau-
saverdera 

P1712700B Restauració del desprendiment del C. 
La Costa, finca Can Lluent 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament  
 

Import a justificar 
 

23.552,15 € 23.552,15 € 21.196,93 € 90% 23.552,15 € 

 
SEGON. Aplicació pressupostària. Autoritzar i disposar la despesa d'import 21.196,93 
€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 400/9420/76202 del pressupost de 2017. 
 
TERCER. Acceptació de la subvenció. Notificar al beneficiari que si en el termini d'un 
mes no manifesta el contrari, s'entén que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
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QUART Despeses subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les 
que es detallen en el pressupost de despeses de la sol·licitud presentada pel 
beneficiari, d’import 23.552,15 € 
 
CINQUÈ. Justificació. La subvenció s’ha de justificar, dins un termini que finalitza el 
dia 15 de novembre de 2017 mitjançant la presentació del compte justificatiu, segons 
el model disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat). S'entén 
com a despesa efectuada i justificable la derivada d'obligacions reconegudes per 
l'Ajuntament, encara que aquest no n’hagi efectuat el pagament efectiu, abans de 
l'acabament del període de justificació.  
 
Si el cost de la inversió subvencionada resulta finalment superior a l'inicialment previst 
de 23.552,15 € la subvenció es mantindrà en l'import fixat en el punt primer, i l'increment 
del cost el finançarà l'Ajuntament, el qual assumeix el compromís del finançament, 
directament o amb altres aportacions, del cost de l'actuació en la part no 
subvencionada. D’altra banda, la subvenció es reduirà proporcionalment d'acord amb el 
percentatge de finançament establert en aquesta resolució en el supòsit que, quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui inferior a la fixada com 
a despesa subvencionable.  
 
SISÈ. Fraccionament dels pagaments. S'admet la presentació de justificacions parcials 
sempre que es faci en la forma i terminis de justificació establerts en aquesta resolució. 
En aquests casos s'aplicarà el percentatge de finançament sobre la justificació 
correctament presentada i s'efectuarà el pagament fraccionat de la subvenció. 
 
SETÈ Afectació del béns. Els béns objecte d'aquesta subvenció que tinguin el caràcter 
d'inventariable s'hauran de destinar al fi concret per al qual es va concedir la subvenció 
durant un període que no pot ser inferior a cinc anys, en el cas de béns inscriptibles en 
un registre públic, ni a dos anys per a 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. 
 
VUITÈ. No s'admet el canvi de destinació de la subvenció. 
 
NOVÈ. Publicitat institucional. Amb la justificació de la subvenció caldrà aportar la 
documentació que acrediti que l'Ajuntament ha fet constar la col·laboració de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió que realitzi sobre les 
actuacions objecte de subvenció. 
 
Serà suficient l’acreditació de la difusió de la subvenció mitjançant la seva publicació a 
la pàgina web municipal, al taulell d’anuncis municipal o en algun altre mitjà de 
comunicació local o general. 
 
DESÈ 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 la subvenció de la Diputació de Girona amb l'altre 
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finançament que obtingui el beneficiari no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
ONZÈ Verificació i control. 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 l'objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la consideració de 
finalista. Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà pel que s'estableix 
en el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la 
disposició addicional 14a del mateix cos legal. 
 
DOTZÈ. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció 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. 
TRETZÈ. Normes supletòries. En tot el que no prevegi aquesta resolució 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 se n'aprova el reglament, l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
CATORZÈ. Notificar la present resolució/acord a l'Ajuntament amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
5. JG941/000048/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Habitatge (028): Concedir les subvencions a ajuntaments i consells 
comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit 
comarcal (exp. 2017/2494) 

 
Vistes les Bases reguladores de les subvencions a ajuntaments i consells comarcals per 
a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, aprovades pel Ple 
per la Diputació de Girona el dia 21 de febrer de 2017, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 81, de 27 d’abril de 2017. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, el 29 
de març de 2017, publicada al BOPG número 62, de 29 de març de 2017. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 31 de maig de 2017, i de la Comissió 
Qualificadora, de 6 de juny de 2017, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents:   
 

Exp/2017 Beneficiari Concepte subvenció
Pressupost/ 
Import a
justificar 

Import 
subvenció 
concedit 

% subv.
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5314 
Consell Comarcal 

del Gironès 
Gestionar el servei 

comarcal d’habitatge 
60.395,13 € 16.940,00 € 28,05% 

5302 
Ajuntament de 

Puigcerdà 
Gestionar el servei 

comarcal d’habitatge 
5.458,51 € 2.800,00 € 51,30% 

5313 
Ajuntament de 

Banyoles 
Gestionar el servei 

comarcal d’habitatge 
21.467,14 € 3.040,00 € 14,16% 

5311 Ajuntament d’Olot 
Gestionar el servei 

comarcal d’habitatge 
33.933,30 € 8.320,00 € 24,52% 

5312 
Consell Comarcal 
del Baix Empordà 

Gestionar el servei 
comarcal d’habitatge 

93.523,00 € 17.380,00 € 18,58 % 

5307 
Consell Comarcal 

de la Selva 
Gestionar el servei 

comarcal d’habitatge 
82.438,70 € 18.000,00 € 21,83% 

5304 
Ajuntament de 

Ripoll 
Gestionar el servei 

comarcal d’habitatge 
22.000,00 € 4.000,00 € 18,18% 

       
   

 
 
SEGON. Disposar les despeses amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017 que tot seguit s’indiquen: 

 
 Aplicació 

pressupostària 
Import en euros 

Subvencions per a consells comarcals 403/1521/46500 52.320,00 €

Import total concedit 70.480, 00 € 
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Subvencions per a ajuntaments 403/1521/46200 18.160,00 €
 TOTAL 70.480,00 €

 
TERCER. Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la notificació de 
la resolució no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten la subvenció, així com 
les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 
 
QUART.  Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat 
de la documentació que s’especifica al punt 12 de les bases, dins del termini que 
finalitza el 15 de novembre de 2017. 
 
CINQUÈ. Els beneficiaris hauran 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. 
 
SISÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions. 
 
SETÈ. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria de subvencions a ajuntaments i 
consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit 
comarcal i cancel·lar parcialment l’autorització de la despesa número 920170002538 de  
les aplicacions pressupostàries 403/1521/46500 i 403/1521/46200, per import de 
4.680,00 € i 1.840,00 € respectivament, un cop s’hagi superat el termini d’interposició de 
recurs a l’acord de concessió. 
 
6. JG941/000049/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Acceptar el canvi destí 
subvenció de l'Ajuntament de Lloret de Mar, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2016 (exp. 2016/4280) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Lloret de Mar de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, d’import 
449.473,20 €;  
 
Vista la documentació presentada per l'Ajuntament, 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 Lloret de Mar 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 
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Lloret de Mar 4598/2016 1.Millora de paviment i 
infraestructures de 
serveis a diferents carrer i 
espais al nucli antic i 
barris de la població 
 
2.Condicionament de 
l'apartament públic del 
parc de "Can Xardó" 

1.Projecte d'accessos a 
la nova caserna de la 
policia local i protecció 
civil , fase I 
 
 
2.Condicionament de 
l'apartament públic del 
parc de "Can Xardó" 

449.473,20 € 

 
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. 
 
7. JG941/000138/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Campllong per al finançament del 14è Cicle 
de música del país, Musicant (exp. 2017/5989) 

 
L’Ajuntament de Campllong ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Festival de música del País, Musicant i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2017/5989). 
 
La 14a edició del Festival de música del País, Musicant, arriba les nits dels darrers 
dies d’estiu i inclou una mostra de la millor música catalana que es fa actualment a 
casa nostra amb una selecció pensada per a tot tipus de públic i amb la intenció 
d’oferir una tria musical en les millors condicions que donen els entorns del municipi 
de Campllong. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu principal d’aquesta línia és 
garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts 
escèniques, a la vegada que fomentar la implicació dels municipis en els projectes 
d’aquest tipus. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Campllong, de conformitat 
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Campllong, per al finançament del 
Festival de Música del País, Musicant, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/5989 Ajuntament de 
Campllong 

P1704200C Festival 
Musicant 

Fins al 3 de 
setembre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

52.760,22 € 52.760,22 € 6.000,00 € 11,37 % 52.760,22 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SIS MIL EUROS (6.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46216 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 3 de setembre de 
2017. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de Campllong, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció 
per l’import de 6.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 11,37 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè 
d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament de Campllong ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 52.760,22 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
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al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival de Música del País, Musicant. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’octubre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Ajuntament de Campllong presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
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a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Campllong. 
 
8. JG941/000139/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Proposta de resolució de la 
convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura 
(exp. 2017/594) 
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El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el 24 de gener de 2017, 
va aprovar les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions 
adreçades a la creació de públics per a la cultura, les quals es van publicar amb 
caràcter definitiu al BOP núm. 54, del 17 de març de 2017.  
 
La convocatòria pública de presentació de sol·licituds es va aprovar per Junta de 
Govern, en la sessió de 21 de febrer de 2017 i es va publicar al BOP núm. 41, de 28 
de febrer de 2017. El període per a presentar les sol·licituds començava l’endemà de 
la publicació de la convocatòria al BOP i finalitzava el dia 31 de març de 2017. 
 
A l’apartat b) de la convocatòria es preveia la possibilitat d’incrementar-la amb una 
quantia addicional, derivada de l’augment de crèdits previstos inicialment mitjançant la 
modificació de crèdit. La Junta de Govern de 16 de maig de 2017 va aprovar 
l’ampliació i redistribució de crèdits de la convocatòria. 
 
Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Qualificadora 
ha elaborat una proposta de resolució en base a les sol·licituds presentades, les 
puntuacions obtingudes, els pressupostos presentats i els crèdits pressupostaris 
previstos. 
 
Atesos els antecedents anteriors i 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. Redistribuir definitivament els crèdits pressupostaris de la convocatòria per 
a la creació de públics per a la cultura en l’anualitat de 2017, de la manera que es 
detalla tot seguit: 
 

CONSIGNACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

CONCEPTE IMPORT INICIAL 
(€) 

IMPORT FINAL 
(€) 

500/3340/46202 Ajuts a Ajuntaments Cooperació Cultural 70.000,00 €  95.201,95 € 

500/3340/47902 Ajuts a Indústries Culturals 10.000,00 € 53.786,00 € 

500/3340/48000 Ajuts de Cooperació Cultural entitats culturals 190.000,00 € 121.012,05 € 

 IMPORT TOTAL: 270.000,00 € 270.000,00 € 

 
SEGON. Concedir la subvenció i autoritzar i disposar les despeses corresponents als 
beneficiaris que es relacionen a l’annex I que s’adjunta a la proposta i s’integra en 
aquest acord a tots els efectes legals.  
 

TERCER. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, les sol·licituds 
presentades que es relacionen a l’annex II que s’adjunten a la proposta i s’integren en 
aquest acord a tots els efectes legals. 
 
QUART. Estimar les sol·licituds presentades que es relacionen a l’annex III que no es 
poden atendre per manca de crèdit pressupostari, però que en el cas que algun 
beneficiari renunciés a la subvenció l’òrgan concedent podria acordar la concessió de 
la subvenció. 
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CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considerarà que els beneficiaris que 
consten a l’annex I d’aquest acord accepten 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 data de la notificació de concessió de la 
subvenció, no manifesten el contrari. 
 
SISÈ. Termini de justificació i pagament de la subvenció. Les subvencions concedides 
en el punt segon d’aquest acord s’han de justificar dins el termini que finalitzarà el 31 
d’octubre de 2017. Es procedirà al pagament de la subvenció una vegada justificada 
mitjançant la presentació al registre general de la Diputació de Girona del compte 
justificatiu segons el model normalitzat que està 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; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
l’activitat que inclogui el logotip de la Diputació de Girona.  
f) En el cas de les subvencions superiors als 10.000 euros, la 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 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.  
 
SETÈ. Modificació. Els beneficiaris de les subvencions que consten a l’annex I 
d’aquest acord no podran demanar la modificació del pressupost ni del percentatge 
de finançament, ni sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció. 
 
VUITÈ. 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. 
 
NOVÈ. 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 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 19

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. 
 
DESÈ. Notificar aquest acord a tots els beneficiaris que consten a l’annex I d’aquest 
acord. 
 
ONZÈ. Notificar aquest acord a tots els sol·licitants que consten als annexos II i III 
d’aquest acord. 
 
9. JG941/000140/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
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nominativa a Alter Sinergies SL, per al finançament del Festival de la Veu 
de Banyoles, (a)phònica (exp. 2017/6012) 

 
Alter Sinergies, SL, amb seu a Banyoles, ha sol·licitat una subvenció nominativa per 
al finançament de l’organització del Festival de la Veu (a)phònica, i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2017/6012). 
 
El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, té com a objectiu la voluntat de dur a 
terme un festival dedicat a la veu amb totes les seves vessants; un festival de 
referència que no només se situï en el mapa musical gironí i català, sinó que sigui 
capaç d’aconseguir un efecte positiu respecte a tot el moviment musical de creació. El 
festival ofereix una gran varietat estilística de gèneres (jazz, pop, beatbox, rock, cançó 
d’autor, tradicional...), per tal que tothom pugui trobar una proposta del seu interès. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que el Ple de la Diputació en data de 18 d’abril de 2017, va aprovar un crèdit 
extraordinari on hi figura una subvenció consignada nominativament a favor d’Alter 
Sinergies, SL, amb seu a Banyoles, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 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 Alter sinergies, SL, amb seu a Banyoles, per al 
finançament del projecte d’organització del Festival de la Veu de Banyoles, 
(a)phònica, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/6012 Alter sinergies, SL, 
de Banyoles 

B17791559 Festival de la 
Veu de 
Banyoles, 
(a)phònica. 

Fins al 2 de 
juliol de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

154.300,00  € 68.677,30 € 25.000,00 € 36,40  % 68.677,30 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS, 
(25.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47922 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses de contractació artística i caixets, que 
consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme fins al 2 de juliol 
de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que Alter Sinergies, SL, accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si 
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 25.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 36,40 %, 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.  
Alter Sinergies, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 68.677,30 
€ corresponents a l’import de les despeses de contractació artística i caixets, que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
 
Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), a l’apartat de documentació, que ha de contenir la informació 
següent: 
 

a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de 
la factura;  
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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 del Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica. 
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 29 de setembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt Alter Sinergies, SL, presenti la documentació justificativa es procedirà a 
la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest 
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació 
de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
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 
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establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. Alter Sinergies, SL, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Alter Sinergies, SL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
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. 
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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 Alter Sinergies, SL, amb seu a Banyoles. 
 
10. JG941/000141/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a Pistatxo Produccions SL, per al finançament del Festival de 
música en família_Festivalot (exp. 2017/5546) 
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Pistatxo Produccions, SL, amb seu a Barcelona, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de l’organització a Girona, del Festival de música en 
família, Festivalot, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/5546). 
 
Pistatxo Produccions, SL, organitza la tercera edició del Festival de música amb 
família, Festivalot, a diferents espais de Girona. L’objectiu del festival és que grans i 
petits puguin gaudir de la música en directe, i que la ciutat es converteixi, durant dos 
dies, en territori cent per cent musical i familiar. El Festivalot també col·labora amb 
l’edició d’un CD solidari, amb un recull de cançons dels artistes programats. Tots els 
beneficis recollits es destinaran a l’Associació de Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Pistatxo 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 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 Pistatxo Produccions, SL, amb seu a Barcelona, 
per al finançament del projecte d’organització del Festival de música en família, 
Festivalot, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/5546 Pistatxo 
Produccions, SL, 
de Barcelona 

B65728057 Festival de 
música en 
família, 
Festivalot 

Des de l’1 de 
gener al 28 de 
maig de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

106.153,34  € 106.153,34 € 12.000,00 € 11,30 % 106.153,34 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOTZE MIL EUROS, 
(12.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47907 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
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TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme des de l’1 de 
gener fins al 28 de maig 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 Pistatxo Produccions, SL, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 12.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament de l’11,30%, 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.  
Pistatxo Produccions, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
106.153,34 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 
Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), a l’apartat de documentació, que ha de contenir la informació 
següent: 
 

a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de 
la factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del Festival de música en família, Festivalot. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci 
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públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre 
transparència (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de setembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt Pistatxo Produccions, SL, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
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 
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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. Pistatxo Produccions, SL, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Pistatxo Produccions, SL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
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:  
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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 Pistatxo Produccions, SL, amb seu a Barcelona. 
 
11. JG941/000145/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Fundació Pau Casals per al finançament del projecte 
cultural i activitats a les comarques gironines (exp. 2017/5878) 

 
La Fundació Pau Casals, amb seu a El Vendrell, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del projecte cultural i activitats a les comarques 
gironines i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/5878). 
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La Fundació Pau Casals, creada l’any 1972 per Pau Casals i Marta Casals, conserva 
el fons documental, artístic i patrimonial del mestre Pau casals, gestiona el museu 
Vil·la Casals i la beca Pau Casals per a joves talents en la interpretació del cello. Des 
de la Fundació es vol promoure el llegat musical, cultural i cívic de Pau Casals a les 
comarques de Girona, especialment entre la població escolar. 
 
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 projectes educatius. L’objectiu d’aquesta 
línia és donar suport a les principals iniciatives que permetin una educació cultural 
global i integral de l’alumnat de les comarques gironines. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de febrer de 2017, va aprovar un 
crèdit extraordinari en el qual hi figura una subvenció consignada nominativament a 
favor de la Fundació Pau Casals, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la 
subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment 
regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Pau Casals, amb seu a El Vendrell, 
per al finançament del projecte cultural i activitats a les comarques gironines, que es 
detallen a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/5878 Fundació Pau 
Casals_Sant 
Salvador_(El 
Vendrell) 

G43027499
 

Projecte 
cultural a les 
comarques 
gironines 

Fins al 30 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 
 

25.000,00 € 25.000,00 € 20.000,00 € 80 % 25.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS, 
(20.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48041 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 31 d’octubre de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
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La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que la Fundació Pau Casals, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 20.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 80 %, 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.  
La Fundació Pau Casals, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
25.000,00 € 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 
les activitats culturals organitzades a les comarques gironines i de les activitats 
escolars subvencionades. 
e) Una memòria detallada amb el nombre d’escoles de les comarques de Girona que 
han visitat el museu, les activitats dutes a terme i la valoració final de les mateixes. 
f) 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. 
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És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt la Fundació Pau Casals, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Pau Casals, 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) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Pau Casals, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 

arbitrarietat en la presa de decisions. 
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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 la Fundació Pau Casals, amb seu a El Vendrell. 
 
12. JG941/000147/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Esmena d'error en la resolució de la 
convocatòria i incorporació dels recursos didàctics al programa Indika de 
patrimoni cultural i educatiu, curs escolar 2017-2018 (exp. 2016/8006) 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 30 de maig de 2017 relatiu a l’aprovació de 
la resolució de la convocatòria de subvencions en el marc del programa Indika de 
recursos educatius, curs 2017-2018, s’ha observat un error en el cost econòmic de 
l’activitat “Jo també sóc terrisser” de l’entitat Ajuntament de Quart_Museu de la 
Terrissa, amb el NIF P1715100B. 
 
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 punt Primer, de l’acord de Junta de Govern del dia 30 de maig 
de 2017, el qual quedarà redactat de la següent manera:  
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“PRIMER. Resoldre de la convocatòria i incorporar al programa “Indika” de patrimoni 
cultural i educació en el curs escolar 2017-2018, els recursos didàctics que es 
detallen a continuació: 
 
(...) 
 

Núm. Exp. 
2017/1177 

Beneficiari: Ajuntament de Quart_Museu de la 
Terrissa NIF P1715100B 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Un obrador 
actiu 

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

Coneguem 
la roda 

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

Jo també 
sóc 
terrisser 

Patrimoni 
Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 2,80 € 1,96 € 0,84 € 5,75

Descobrint 
el Museu 
de la 
Terrissa 

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

 
(...)" 
 
SEGON. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Quart_Museu de la Terrissa. 
 
13. JG941/000148/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

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

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

Beneficiari Centre realització activitat NIF Import 
Confraria de Pescadors de 
l’Escala 

Confraria de Pescadors de 
l’Escala 

G17042136 45,00 € 

Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany 

Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany 

P6700010I 544,50 € 

Ajuntament - Museu Etnogràfic 
de Ripoll 

Museu Etnogràfic de Ripoll P1715600A 767,51 € 

TOTAL   1.357,01 € 

 
SEGON. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al 
compliment de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del 
present acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s'hagin pogut advertir. 
 
14. JG941/000150/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir a Accent Llibres SL 
(Edicions de la Ela Geminada) una subvenció nominativa per al 
finançament dels volums 9 (L'illa perduda) i 10 (L'impenitent) de la 
"Biblioteca Prudenci Bertrana" per a l'any 2017 (exp. 2017/6019) 

 
Accent Llibres SL (Edicions de la Ela Geminada) ha sol·licitat una subvenció de 
concessió directa per al finançament dels volums 9 (L’illa perduda) i 10 (L’impenitent) 
de la “Biblioteca Prudenci Bertrana” per a l’any 2017, i s’ha instruït l’expedient 
corresponent (exp. 2017/6019) 
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Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor d’Accent Llibres SL (Edicions de la Ela 
Geminada) per al finançament dels volums esmentats de la Biblioteca Bertrana 
(Aplicació pressupostària 503/3340/47906: Col·lecció Biblioteca Bertrana - 5.000,00 
€), de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vistos aquests antecedents, i vist l’informe de la cap del centre gestor de 
Comunicació Cultural, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la 
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.  Concedir a Accent Llibres SL (Edicions de la Ela Geminada), per a 
l’anualitat de 2017, la subvenció que es detalla a continuació:  
 
Expedient    Beneficiari NIF 
2017/6019 ACCENT LLIBRES SL (EDICIONS DE LA 

ELA GEMINADA) 
B-55086136 

Objecte de la subvenció 
Finançament dels volums 9 (L’illa perduda) i 10 (L’impenitent) de la “Biblioteca 

Prudenci Bertrana” per a l’any 2017 
Subvenció 

Import concedit Import a justificar % regulador 
5.000,00 € 14.000,00 € 35,71% 

 
SEGON.  Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS (5.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 503/3340/47906 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 el finançament dels volums 9 (L’illa perduda) i 
10 (L’impenitent) de la “Biblioteca Bertrana”  corresponents a l’any 2017, i no podrà 
ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. Es consideren despeses 
subvencionables totes les compreses en el pressupost de despeses de la sol·licitud 
de subvenció. 
 
El període d’execució d’aquesta activitat és de l’1 de gener al 31 d’octubre de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
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CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que Accent Llibres SL (Edicions 
de la Ela Geminada) 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. Accent Llibres SL (Edicions de la Ela Geminada) es 
compromet a:  
 

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

b) Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 
requerida respecte a 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 pugui 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. 
g) Lliurar a la Diputació de Girona 30 exemplars de cadascuna de les obres 

subvencionades. 
h) Fer constar a la pàgina de crèdits del llibre que ha estat editat amb el suport 

de la Diputació de Girona.  

SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 5.000,00 € , que representa un percentatge de finançament de 35,71% 
, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. Accent Llibres SL (Edicions de la Ela Geminada) ha de 
justificar la subvenció concedida per l’import de 14.000,00 € 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 (a través de la 
plataforma e-tram) del compte justificatiu normalitzat que es pot trobar al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat, a l’apartat de documentació). 
 
Tot i que no es requereix la presentació de les factures justificatives, només es 
consideraran despeses imputables a l’activitat subvencionada aquelles demostrables 
mitjançant factura el destinatari de la qual sigui el beneficiari de la subvenció. Així 
doncs, no s’acceptaran com a justificants de despesa les nòmines de treballadors, 
tiquets, rebuts o altres formes de justificació similars. 
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Si el cost de l’activitat 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 Accent Llibres SL (Edicions de la Ela Geminada) 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  que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.  
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció.  En relació a la possibilitat de modificació o anul·lació de 
les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona i la normativa concordant.  Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.  
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
condició de finalista.  El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Accent Llibres SL (Edicions de la Ela Geminada) 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. 
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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. 

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 Accent Llibres SL (Edicions de la Ela Geminada). 
 
15. JG941/000151/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Fundació Catalunya Cultura per a projectes culturals a 
comarques gironines (exp. 2017/6067) 

 
La Fundació Catalunya Cultura, amb seu a Barcelona, han sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de les activitats i projectes culturals a les comarques 
gironines i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/6067). 
 
La Fundació Catalunya Cultura, té com a objectiu crear un espai de col·laboració 
entre el món empresarial i el sector cultural, per tal d’ajudar a diversificar i ampliar les 
fonts de finançament de la cultura, impulsar i incentivar la participació de les empreses 
a través d’accions de mecenatge així com d’ajudar el sector cultural a aconseguir una 
major sostenibilitat i solidesa en els seus projectes.  
 
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 cooperació econòmica amb entitats i 
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empreses culturals. L’objectiu d’aquesta línia és fomentar les accions culturals en el 
marc de l’associacionisme de les comarques de Girona i donar suport al 
desenvolupament  d’empreses culturals que programen projectes en el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Catalunya Cultura, de conformitat 
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Catalunya Cultura, amb seu a 
Barcelona, per al finançament de les activitats i projectes culturals a les comarques 
gironines, que es detallen a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/6067 Fundació 
Catalunya Cultura 
de Barcelona 

G66402801 Projectes 
culturals 
comarques 
gironines 

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 
 

41.000,00 € 41.000,00 € 10.000,00 € 24,39 % 41.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48032 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 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. 
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Es considera que la Fundació Catalunya Cultura, 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 10.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 24,39 %, 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.  
La Fundació Catalunya Cultura, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
d’41.000,00 € 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 
les activitats i projectes culturals a les comarques gironines. 
 
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 la Fundació Catalunya Cultura, 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. 
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VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Catalunya Cultura, 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. 
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ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Catalunya Cultura, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció 
o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer 
que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix 
l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La 
negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Catalunya Cultura, amb seu a 
Barcelona. 
 
16. JG941/000152/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar el protocol d'intencions entre 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Diputació de Girona 
en matèria de Joventut (exp. 2017/6253) 

 
L’any 2016, el Consell Comarcal de la Cultura i de les Arts va presentar l’estudi “La 
participació cultural de la joventut catalana 2001-2015”. Aquest estudi investiga 
l’evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut catalana durant 
els primers anys del segle XXI, un període marcat essencialment per dues grans 
transformacions històriques que, en alguns aspectes, poden considerar-se 
convergents i que tenen un impacte fonamental entre les generacions joves: la 
revolució de les tecnologies de la informació, la comunicació i l’organització (en tant 
que permeten noves formes de coordinació i interacció social) i la gran recessió, 
iniciada com una crisi financera a Amèrica del Nord en el seu origen, però que entre 
nosaltres ha tingut conseqüències devastadores, especialment pel que fa a l’ocupació 
juvenil i les condicions de transició i emancipació a la vida adulta.  
 
El mateix estudi posa de manifest que la joventut de Catalunya és consumidora 
cultural, però que té veritables problemes alhora d’accedir als productes 
desenvolupats des de polítiques públiques estrictament culturals. La solució 
proposada per a poder arribar a aquest col·lectiu de la societat i consolidar programes 
culturals efectius és el treball en col·laboració entre les administracions competents 
de cultura i de joventut. Amb aquest treball coordinat, es poden establir polítiques 
culturals per garantir l’accés a la cultura, crear hàbits de consum cultural, a la vegada 
que oferir un espai de desenvolupament de la creativitat cultural de l’individu jove.  
 
És interès compartit per part de les dues administracions col·laborar en definir 
projectes i estratègies l’objectiu de les quals sigui garantir l’accés a la cultura i 
propiciar la participació cultural entre les joves de la demarcació de Girona.  
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Aprovar el protocol d’intencions a subscriure entre la Diputació de Girona i 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el 
text del qual es transcriu com segueix: 
 
“PROTOCOL D’INTENCIONS ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIES I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EN MATÈRIA DE JOVENTUT 
Girona/Barcelona, 
INTERVENEN: 
D’una part, la Sra. Marta Vilalta i Torres, directora general de Joventut del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb 
NIF S0811001G, nomenada mitjançant el Decret 164/2016, de 2 de febrer i 
autoritzada per a la signatura d’aquest conveni en virtut de la Resolució, de xx de xxx 
de 2017, de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de delegació de 
signatura. 
I de l’altra, l’ Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà,  president de la Diputació de Girona, amb 
NIF 1700000A, actuant en nom i representació de la Diputació, en virtut de les 
competències que li confereix l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 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.  
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització 
d’aquest Conveni i 
EXPOSEN: 

1. D’acord amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i 
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya, es va atribuir al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies l’exercici de les atribucions en l’àmbit de la política de 
joventut.  

2. D’acord amb el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del 
Departament de Benestar Social i Família (ara Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies) es va establir, com a òrgan d’aquest Departament, la 
Direcció General de Joventut que té, entre d’altres funcions, l’elaboració i la 
proposta de les directrius sobre política juvenil de la Generalitat de Catalunya.  

3. La Direcció general de Joventut és l’organisme del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies encarregat de definir, organitzar i impulsar les 
polítiques de Joventut de la Generalitat de Catalunya 

4. La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut crea la Xarxa 
Nacional d’Emancipació Juvenil (en endavant XNEJ), i per al seu 
desplegament al territori, la Direcció General de Joventut preveu disposar de 
les Oficines Joves com a eina capaç de gestionar la complexitat i la diversitat 
de les polítiques de joventut arreu del territori, amb criteris 
d’interinstitucionalitat i interdepartamentalitat, i amb l’objectiu que esdevinguin 
el referent per als i les joves, oferint-los l’atenció integral necessària per al seu 
desenvolupament personal i social, i contribuir, de manera decidida, al seu 
procés d’emancipació.  
El suport a l’emancipació juvenil és una prioritat del PNJCat 2020, i incorpora 
la informació juvenil com un aliat estratègic cabdal que ha de ser present en 
els diferents reptes com un eix important en matèria d'actuació en polítiques 
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de joventut, ja que té com objectiu facilitar les possibilitats d'integració social, 
laboral i cultural dels joves, afavorint la igualtat d'oportunitats. 

5. El desplegament de la XNEJ suposa la creació i reordenació d’unes xarxes 
d’emancipació juvenil al territori que integrin els serveis oferts als i les joves 
des de diferents administracions –Generalitat de Catalunya, consells 
comarcals i ajuntaments- orientats a l’emancipació d’aquests i aquestes, amb 
la idea de fomentar la coordinació i el treball en xarxa entre diferents serveis 
públics, agents i entitats del tercer sector, establint uns protocols clars i 
compartits d’acompanyament i derivació.  

6. Les Oficines Joves esdevenen la base de la XNEJ com a porta d’entrada de 
les polítiques de joventut en matèria d’emancipació al territori.  

7. La Diputació de Girona té, entre els seus objectius, impulsar, donar suport i 
col·laborar amb actuacions i projectes de caràcter cultural, cooperar amb 
agents públics i privats en projectes de promoció cultural, patrimonial i 
artística. Especialment aquells que impliquen garantir l’accés a la cultura per 
part de la ciutadania de la demarcació, així com incentivar la participació i 
creativitat cultural de tots els col·lectius que en formen part. 

Per tot l’anterior, les parts esmentades formalitzen aquest Conveni, amb subjecció als 
següents 
PACTES 
Primer. Objecte 
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General de Joventut,  i la 
Diputació de Girona, per les subvencions que la Diputació de Girona atorgui als 
consells comarcals per al finançament de les activitats i projectes que fomentin la 
participació en l’àmbit cultural de les Oficines Joves de les comarques de Girona. 
Segon. Compromisos de la Diputació de Girona  
La Diputació de Girona es compromet a: 

a) Redactar les bases reguladores de les subvencions adreçades als consells 
comarcals per tal de finançar les activitats i projectes culturals de les Oficines 
Joves de les comarques de Girona. 

b) Atorgar, mitjançant la convocatòria publica corresponent, la quantitat total de 
25.000 euros, als consells comarcals que disposin d’una Oficina Jove de les 
comarques de la demarcació de Girona. 

Tercer. Compromisos de la Direcció general de Joventut 
La Direcció general de Joventut es compromet a : 

a) El desplegament de la Xarxa Nacional d’emancipació Juvenil suposa la 
creació i la reordenació d’unes xarxes d’emancipació juvenil al territori que 
integrin els serveis oferts als joves des de diferents administracions –
Generalitat de Catalunya, consells comarcals i ajuntaments– orientats a la 
seva emancipació, amb la idea de fomentar la coordinació i el treball en xarxa 
entre diferents serveis públics, agents i entitats a tot el territori per poder oferir 
als joves un servei integral d’informació, orientació, assessorament i 
acompanyament que permeti implementar projectes i activitats que tinguin en 
compte les transicions –educatives, laborals, residencials, culturals, familiars i 
ciutadanes. La direcció general de Joventut es compromet a promoure i 
facilitar les activitats de promoció i participació dels joves en les diferents 
activitats i projectes culturals adreçats als joves en el marc de les Oficines 
Joves de la demarcació de Girona. 

b) Formar part com a vocal de la Comissió Avaluadora de les subvencions. 
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c) Donar publicitat de la convocatòria de la subvenció a través de la xarxa 
d’Oficines Joves de la demarcació de Girona.  

Quart. Justificació i pagament de les subvencions. 
La justificació i pagament de les subvencions serà d’acord a la normativa establerta 
per l’ens provincial.  
Cinquè. Resolució 
Són causes de resolució anticipada del present conveni: 
- El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit. 
- La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni. 
- L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules. 
- La denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.  
- Les generals establertes a la legislació vigent. 
Sisè. Jurisdicció 
Les parts signatàries d’aquest conveni intentaran resoldre de mutu acord les 
divergències que puguin sorgir en relació a la interpretació, modificació, aplicació, 
execució i/o resolució del conveni. En cas que això no sigui possible, les parts 
sotmetran les divergències a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Setè. Vigència 
Aquest protocol és vigent des de la seva signatura, fins el 31 de desembre de 2017. 
Es prorrogarà automàticament per períodes de dos anys, sense perjudici que les 
parts puguin denunciar expressament i per escrit la seva vigència, amb un termini de 
preavís mínim de 2 mesos. 
El protocol pot ser modificat, alterat o esmenat per acord mutu de les parts, mitjançant 
la signatura d’addendes, i mentre aquest estigui vigent. 
I en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen aquest document, per 
duplicat i a un sol efecte, 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 al cap de la Direcció General de Treball, Afers 
Socials i Famílies. 
 
17. JG941/000153/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a 
l'Associació Franz Schubert, de Barcelona, per al finançament de la 
Schubertíada a Vilabertran (exp. 2017/6156) 

 
L’Associació Franz Schubert, amb seu a Barcelona, han sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de la Schubertíada a Vilabertran i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2017/6156). 
 
La Schubertíada, és un festival dedicat principalment a la música clàssica 
contemporània, a l’obra de Franz Schubert i autors afins, i sobretot a la descoberta 
d’obres de gran repertori de la música de cambra; és el certamen d’aquest gènere 
més especialitzat a Catalunya. Combina la presència d’artistes d’àmbit nacional 
reconeguts a escala mundial, juntament amb figures de primer nivell internacional i 
l’impuls i projecció de joves músics. 
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El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Franz Schubert, 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 Franz Schubert, amb seu a Barcelona, 
per al finançament de la Schubertíada a Vilabertran, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/6156 Associació Franz 
Schubert de 
Barcelona 

G61340360 Schubertíada a 
Vilabertran 

Fins al 3 de 
setembre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

221.640,00 € 221.640,00 € 16.000,00 € 7,22 % 221.640,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SETZE MIL EUROS, 
(16.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48013 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és fins al dia 3 de setembre de 
2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
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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 Franz Schubert, 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 16.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 7,22 %, 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 Franz Schubert, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
221.640,00 € 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 Schubertíada a Vilabertran. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’octubre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
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Tan bon punt l’Associació Franz Schubert presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’Associació Franz Schubert, 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; 
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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 Franz Schubert, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o 
la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
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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 Franz Schubert, amb seu a Barcelona. 
 
18. JG941/000155/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una esmena de la subvenció 
nominativa concedida a l'AGT_Associació Gironina de Teatre El Galliner 
aprovada a la Junta de Govern del dia 20/06/2017 (exp. 2017/4140). 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 20 de juny de 2017 relatiu a l’aprovació 
d’una subvenció nominativa per al funcionament i desplegament d’activitats del 
Centre de Formació Teatral El Galliner, amb NIF G17380932 (2017/4140), s’ha 
observat un error en el cost de l’objecte subvencionat. 
 
La Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Modificar els punts Primer i Setè, de l’acord de Junta de Govern del dia 20 
de juny de 2017, els quals quedaran redactats de la següent manera:  
 
“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 

Fins al 15 de 
novembre de 2017 
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Centre de 
Formació 
Teatral El 
Galliner 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

354.167,99  € 354.167,99 € 50.000,00 € 14,12 % 354.167,99 € 

 
 (...) 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Associació Gironina de Teatre_AGT_El Galliner, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 354.167,99 € 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;  
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 
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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". 
 
SEGON. Traslladar aquest acord a l’Associació Gironina de Teatre_AGT_El Galliner, 
amb seu a Girona. 
 
19. JG941/000026/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Aprovar la concessió de subvenció als Consorci 
Salines Bassegoda per al projecte Millora de la qualitat de les aigües del 
riu Manol i mitigació de riscos a la Muga (exp. 2017/5802) 

 
La Diputació de Girona i la Fundació “la Caixa” varen signar el passat 13 de setembre 
de 2016, un conveni de col·laboració, mitjançant el qual aquesta entitat aporta 
finançament a fons perdut, a través de la seva obra social, per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació del medi natural i la biodiversitat a les comarques 
gironines. Aquest conveni té la finalitat de garantir l'estabilitat i maduresa del nostre 
medi natural per tal d’afavorir l’impacte d’aquest en la salut de les persones, 
mitjançant la conservació dels nostres hàbitats naturals i la reducció de la seva 
fragilitat davant de possibles pertorbacions degudes al canvi climàtic o a altres 
problemes del planeta. 
 
El Consorci Salines Bassegoda va sol·licitar en data 24 de maig de 2017 una 
subvenció, dins del programa d'ajuts per al desenvolupament d’actuacions de 
conservació del medi natural i la biodiversitat a les comarques gironines, fruit del 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació ”la Caixa” en 
matèria d’espais naturals protegits (a partir d'ara, el Conveni). 
 
El programa preveu una dotació pressupostària per finançar els projectes de 
conservació del medi natural que presentin tots els consorcis gestors d'espais 
naturals de comarques gironines, tot i que no existeix una convocatòria de 
subvencions en concurrència pública, donat que no es planteja la concurrència 
competitiva, sinó que s'atenen totes les sol·licituds, amb un pressupost que s'adeqüi a 
la dotació pressupostària destinada i que contribueixin a assolir els objectius del 
Conveni. 
 
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. Concedir al Consorci Salines Bassegoda NIF P1700065D, una subvenció 
de 22.778,18€, per al projecte “Millora de la qualitat de les aigües del riu Manol i 
mitigació de riscos a la Muga”, dins del programa d'ajuts per a la preservació i difusió 
dels valors naturals de la demarcació de Girona, que correspon al 100% dels treballs 
projectats previstos a la memòria aprovada. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 22.778,18 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1701/46701 de l'any 2017. 
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TERCER. Certificat d’acceptació. A tal efecte, la signatura de recepció de la 
comunicació de la subvenció és suficient, sempre que el beneficiari no al·legui res en 
contra en el termini d’un mes. 
 
QUART. Forma i termini de justificació. Per tal de percebre aquesta subvenció, 
l’entitat haurà de presentar a la Diputació, abans del dia 28 d’agost de 2017, la 
següent documentació: 
 
- Compte justificatiu simplificat (model www.ddgi.cat/subvencions/documentació). Si el 
cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà 
en la seva quantia inicial. D’altra banda, l’import de la subvenció es reduirà 
proporcionalment d’acord amb el % de finançament establert en aquesta resolució en 
el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui 
inferior a la fixada com a despesa subvencionable.  
 
- Memòria/informe de finalització de l'actuació. 
 
CINQUÈ. Canvis de destí de la subvenció. És inadmissible cap canvi de destinació de 
la subvenció. 
 
SISÈ. Determinar que la primera de les aportacions serà en el moment de la 
concessió de l’ajut i representarà una bestreta del 50 % de l’import atorgat, amb la 
sol·licitud prèvia per part del beneficiari. La resta de l’ajut s’aportarà un cop realitzat el 
projecte i amb la justificació prèvia de les despeses.  
 
SETÈ. Publicitat institucional. El primer acte o comunicació als mitjans serà liderat per 
Obra Social “la Caixa” i Diputació de Girona, els quals coordinaran l'acte i en validaran 
el seu contingut.  
 
És del tot imprescindible que es faci constar de forma explícita el suport econòmic de 
la Diputació de Girona i de la Fundació “la Caixa” en tota la documentació que, de 
caràcter tècnic, publicitari i de difusió, s’elabori. 
 
VUITÈ. Verificació i control. 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 l’objecte subvencionat, el 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.  
 
NOVÈ. Reintegrament Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment dels pactes previstos en aquesta resolució, 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. 
 
DESÈ. Notificar aquesta resolució al Consorci Salines Bassegoda.  
 
20. JG941/000030/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb la 
Federació d'ADF de Les Gavarres per al servei de prevenció d'incendis 
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forestals als massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí 
durant la campanya 2017 (exp. 2017/5440) 

 
Els Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí són espais 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 perímetres 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. 
 
La Federació d'ADF de les Gavarres, té competències, objectius, mitjans i interessos 
en la prevenció d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades al 
llarg de les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, i el Pla de l'Estany, on 
s’inclouen entre d'altres els espais naturals d’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres, i el 
Montgrí i que així mateix col·labora amb les ADF, els Ajuntaments i els òrgans gestors 
dels espais naturals.  
 
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. 
 
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. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient de data 2 de juny 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 la Federació d’ADF de Les 
Gavarres, del següent tenor literal: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA 
FEDERACIÓ D'ADF DE LES GAVARRES PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS ALS MASSISSOS DE L'ARDENYA-CADIRETES, LES 
GAVARRES I EL MONTGRÍ DURANT LA CAMPANYA 2017. 
CN/2710 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
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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 ................. 
Federació d'ADF de Les Gavarres, amb NIF G17956202, representada pel seu 
president, el Sr. Melcior Soler i Sala en virtut de les facultats conferides per acord de 
la Junta de l’entitat de 8 de maig de 2017. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Que els Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí són espais 
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 perímetres 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 la Federació d'ADF de les Gavarres, té competències, objectius, mitjans i 
interessos en la prevenció d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF 
associades al llarg de les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, i el Pla 
de l'Estany, on s’inclouen entre d'altres els espais naturals d’Ardenya-Cadiretes, les 
Gavarres, i el Montgrí i que així mateix col·labora amb les ADF, els Ajuntaments i els 
òrgans gestors dels espais naturals.  
Que ambdues 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 la Federació d'ADF de 
les Gavarres (en endavant la Federació) i la Diputació de Girona, és la participació 
econòmica d’aquesta darrera en el finançament d'un servei de prevenció d’incendis 
forestals als Massissos de l’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí amb un 
pressupost de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €), d’acord amb la valoració que 
figura a l’annex I, i la participació material de la Federació amb vehicles, material i 
instal·lacions de coordinació de la Federació i les ADF Federades. 
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva una bestreta del 90% sobre l'import, en 
favor de la Federació, 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 de personal 
laboral especialista en prevenció d'incendis, així com a les despeses de gestió i 
coordinació, assegurança, gestoria, riscos laborals, EPIS, i de combustible, 
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 seixanta-set (67) dies, 
corresponents al període comprès entre el 26 de juny i el 31 d’agost (ambdós 
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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 11:30 i les 18:30, en vehicles tot terreny equipats amb motobomba, 
i serà realitzada per un total de quatre vehicles, dos a Gavarres i un a cada un dels 
altres massissos. Dels onze oficials contractats durant el servei n'hi haurà vuit en 
actiu, dos patrullant en cada un dels vehicles.  
L'import del conveni serà destinat per tant a la contractació de 11 persones de camp, 
amb la categoria d’especialistes en prevenció d'incendis (en base al què estableix el 
conveni col·lectiu per al sector forestal d’activitats forestals de Catalunya número 
79100045012013), per un període de seixanta-set dies, així com un tècnic de 
coordinació, les despeses de gestió quant a la coordinació, l'assegurança i la 
prevenció dels riscos laborals, els EPIS i la despesa de combustible dels vehicles. 
Aquest servei serà organitzat i dirigit per la Federació 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 la Federació, i no hi haurà en cap 
cas vincle laboral entre les persones contractades i la Diputació de Girona. A aquest 
efecte la Federació contractarà personal en funció de les proves de selecció definides 
per ella mateixa, en bases que comunicarà a l’Àrea d’acció territorial de la Diputació i 
farà públiques. El personal haurà de tenir la categoria d’especialista en prevenció 
d'incendis segons el que estableix el 1er conveni col·lectiu de treball per al sector 
d'activitats forestals de Catalunya amb codi 79100045012013. El personal haurà de 
ser coneixedor de l'espai natural on realitzarà el servei, amb experiència en la 
prevenció d'incendis forestals, així com dels cossos implicats en la lluita contra els 
incendis forestals. 
Funcionament del servei: 

Període Personal en 
servei 

Nombre de 
dies 

Zones Hores a la 
setmana 

horari 

26 de juny – 
31 d’agost* 

8 
 

67 Ardenya, 
Gavarres, 
Montgrí 

49 h 11:30 a 18:30 

*Ambdós inclosos 
La Federació establirà un calendari dels torns del servei, tot i que aquest serà 
indicatiu, les dates i horaris de treball de cadascun dels agents seran determinats per 
la Federació conjuntament amb el servei de prevenció d’incendis forestals, els 
bombers i els agents rurals. 
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, un conjunt d’extinció amb una motobomba per a primera 
intervenció, material per a primera intervenció en l’extinció de connats d’incendi i 
altres eines per a l’actuació en l’entorn forestal. La tasca del personal de camp 
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 personal de camp la primera intervenció en cas de petits focs.  
Les persones que realitzen el servei resten obligades a indicar l’inici i la fi d'aquest al 
coordinador mitjançant les emissores de ràdio presents en el vehicle. 
Zona d’actuació: Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, de les Gavarres i del Montgrí, 
segons instruccions de la Federació, en coordinació amb l'ens gestor de l'espai 
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natural, el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, el Cos d’Agents Rurals i els 
bombers. 
Durant el servei (26 de juny – 31 d’agost): 
El servei s’organitzarà de forma que cada dia hi haurà dos vehicles al Massís de les 
Gavarres i un en cada un dels altres espais, amb dues persones en cada vehicle, en 
horari de 11:30 a 18:30 h i cada dia del 26 de juny al 31 d’agost (ambdós inclosos).  
Tots els vehicles disposaran d’equips emissors-receptors, que seran cedits per la 
Federació o les ADF federades. La Federació o ADF federades aportaran, a més dels 
quatre vehicles, l'equipació d'intervenció, infraestructura administrativa, sala de 
control, xarxa de videovigilància i xarxa de comunicacions i posicionament. 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions 
concretes i supervisió del tècnic responsable de la Federació.  
En dies de baix risc (ALFA 0) el personal del servei de prevenció d’incendis forestals 
podrà realitzar petits treballs de manteniment d’infraestructures de prevenció 
d’incendis (pistes, senyalitzacions, vorals, punts d’aigua, entorns d’espai d’afluència 
pública) sota indicació del coordinador i sota responsabilitat de la Federació. 
En qualsevol cas, les activitats preferents del personal són la detecció i la informació. 
La possible primera intervenció d’aquests es limitarà en cas necessari a l’extinció de 
connats d’incendi quan aquesta no impliqui risc per a la seguretat del personal. La 
Federació 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 i de la cobertura 
de la seva assegurança. Serà responsabilitat de la Federació que les activitats 
portades a terme per aquests es limitin a aquestes.  
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 ordinari de 
les despeses i una memòria. 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 als següents conceptes (detallat en 
annex I): 

- La contractació laboral, durant els mesos corresponents a la durada del servei, 
d’onze persones amb la categoria d’especialistes en prevenció d'incendis, inclosa 
la remuneració salarial, les quotes de la Seguretat Social, i qualsevol altra quitança 
deduïble i objecte de retenció a càrrec de la Federació. 

- La contractació d'un tècnic per a la coordinació del servei. 
- Les despeses de prevenció de riscos laborals. 
- L'assegurança del conveni i de RC. 
- Les despeses de gestoria. 
- Les despeses de combustible dels vehicles, segons càlcul aproximat equivalent de 
460 km al dia comptant els 4 vehicles, i la retolació dels vehicles a fi de complir els 
requisits de publicitat.  

- L'adquisició de vestuari i EPI adaptat a la normativa. 
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. 
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CINQUÈ. Els vehicles del servei exhibiran el logotip de la Diputació de Girona. Així 
mateix, la Federació 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. 
Santa Cristina d'Aro, .......................... Per la Federació d'ADF de les Gavarres El 
president Melcior Soler i Sala 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 60.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/48008 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 la Federació d'ADF de Les Gavarres. 
 
21. JG941/000035/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Aprovar el conveni entre DDGI, CILMA i Renault 
España, S.A per l'impuls i la promoció conjunta del vehicle elèctric (exp. 
2017/6326) 
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El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (d'ara 
endavant, CILMA) és una entitat que té com a objectius esdevenir plataforma 
d’interlocució unitària amb altres organismes i institucions, més enllà de les 
comarques gironines; constituir un fòrum de debat a l’entorn de la sostenibilitat amb 
possibilitat d’intercanvi d’experiències; constituir-se com a grup d’interès davant la 
mobilització de recursos i catalització d’iniciatives; exemplificar el treball comú i la 
mobilització solidària. 
 
Renault España S.A. (en endavant Renault) Renault és un grup líder en la producció 
d'automòbils, dedicada a escala mundial a l'activitat de disseny, producció, 
acoblament, comercialització i venda de vehicles automòbils, així com les seves 
peces i accessoris, sota les marques Renault, Dacia i Samsung. 
 
La Diputació de Girona té com a funció l’assistència als municipis, i que té interès en 
promoure, entre d’altres, polítiques d’energia sostenible i models d’economia i 
mobilitat baixa en carboni. 
 
Les Parts consideren que la promoció i utilització de vehicles elèctrics és una de les 
millors solucions per reduir les emissions de CO2 i contaminants, així com un mitjà de 
millora de l’eficiència energètica en el transport. Les actuals polítiques energètiques 
tenen com a objectius l’ús d'energies més netes, la promoció de l’estalvi i l’eficiència 
energètica i el foment de l’ocupació d’energies renovables. 
 
La iniciativa europea del Pacte d’alcaldes té per objectiu reduir un 20 % les emissions 
de CO2 per l’any 2020. La Diputació de Girona és coordinadora territorial de la 
iniciativa i CILMA és l’estructura de suport, i la promouen conjuntament a la 
demarcació de Girona; per aquest motiu, la majoria dels ajuntaments de la 
demarcació de Girona es van adherir a aquesta iniciativa europea. 
 
Actualment, 196 municipis tenen PAES (plans d’acció per l’energia sostenible), els 
quals han estat aprovats pels corresponents plens municipals. Aquests municipis 
tenen una població total de 603.269 habitants, el qual significa un 80 % de la població 
de la demarcació de Girona. Dels 196 PAES, 90 preveuen la substitució de 262 
vehicles de les flotes municipals per l’any 2020. La substitució de vehicles està 
planificada en les accions que s’anomenen "Renovar els vehicles de les flotes 
municipals per vehicles elèctrics o híbrids", o bé "Adquisició de vehicles de baixes 
emissions o emissions zero per a la flota municipal". 
 
D’una altra banda, també preveuen impulsar el vehicle elèctric en el municipi amb 
accions que portarà a terme l’ajuntament: instal·lar punts de recàrrega del vehicle 
elèctric (n’hi ha de previstos un mínim de 50 entre tots els PAES), reservar places 
d’aparcaments preferents per als vehicles elèctrics, realitzar campanyes informatives i 
d’incentiu del vehicle elèctric, etc. 
 
Renault desitja ser líder en el desenvolupament i en les vendes de vehicles elèctrics a 
escala mundial, i tant la Diputació de Girona com CILMA estan interessats en la 
promoció i utilització del vehicle elèctric per promoure una major participació en l’ús 
d’aquests vehicles, mitjançant un efecte exemplificatiu, per demostrar que són 
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perfectament utilitzables per als serveis de les entitats municipals i com a vehicles de 
representació per als seus alts càrrecs.  
 
Les tres Parts tenen un interès estratègic en la cessió temporal de vehicles elèctrics, 
amb la finalitat d’identificar, verificar i comprovar tots els possibles elements que 
hauran de tenir-se en compte de cara a la seva implementació en les flotes de 
vehicles dels diferents municipis, ja siguin propis o de terceres empreses que 
ofereixen els seus serveis. 
 
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 entre CILMA, Renault i la Diputació de 
Girona, per a l’impuls i la promoció conjunta del vehicle elèctric. Exp. 2017/6326. 
CN/3605, que presenta el següent tenor literal: 
 
“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consell d’Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona i Renault España, SA, 
per a l’impuls i la promoció conjunta del vehicle elèctric. CN/3605 - Exp. 
2017/6326. 
REUNITS 
D’una part: La Diputació de Girona, representada pel seu president, Pere Vila i 
Fulcarà, facultat per a aquest acte per l’acord de la Junta de Govern de data 
..............................., assistit pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
D’una altra part: El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques 
de Girona (d'ara endavant, CILMA), representat pel seu president, el Sergi Mir Miquel, 
assistit pel secretari Joan Carles Bonet i Foix. 
D’una altra part: Renault España Comercial, SA (d'ara endavant, Renault), societat 
vàlidament constituïda, amb domicili social a l’avinguda de Madrid, núm. 72, de 
Valladolid, amb NIF A-47000518, representada per LUIS MIGUEL VALERIO 
FERNANDEZ, Director Vehicle Elèctric de Renault Iberia, en virtut d’escriptura de 
poder autoritzada pel Notari Doña Blanca Entrena Palomero de data 22 de febrer de 
2016 i número 116 del seu protocol. 
D’acord amb el caràcter amb què intervenen, en endavant seran tractats 
individualment com a Part i col·lectivament com a Parts. 
EXPOSEN 
I. La Diputació de Girona és una administració pública local de naturalesa 
supramunicipal que té com a funció l’assistència als municipis, i que té interès en 
promoure, entre d’altres, polítiques d’energia sostenible i models d’economia i 
mobilitat baixa en carboni.  
II. El CILMA és una associació amb personalitat jurídica pròpia que, a l’empara de 
l'article 22 de la Constitució espanyola, regula les seves activitats d'acord amb la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula 
el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre 
corresponent, i d’acord amb els seus estatuts. 
El CILMA es va constituir l’any 1999 i actualment està integrat per 168 municipis, 7 
consells comarcals i la Diputació de Girona. 
El CILMA és una entitat que té com a objectius esdevenir plataforma d’interlocució 
unitària amb altres organismes i institucions, més enllà de les comarques gironines; 
constituir un fòrum de debat a l’entorn de la sostenibilitat amb possibilitat d’intercanvi 
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d’experiències; constituir-se com a grup d’interès davant la mobilització de recursos i 
catalització d’iniciatives; exemplificar el treball comú i la mobilització solidària. 
III. Renault és un grup líder en la producció d'automòbils, dedicada a escala mundial a 
l'activitat de disseny, producció, acoblament, comercialització i venda de vehicles 
automòbils, així com les seves peces i accessoris, sota les marques Renault, Dacia i 
Samsung. 
IV. Les Parts consideren que la promoció i utilització de vehicles elèctrics és una de 
les millors solucions per reduir les emissions de CO2 i contaminants, així com un mitjà 
de millora de l’eficiència energètica en el transport. Les actuals polítiques 
energètiques tenen com a objectius l’ús d'energies més netes, la promoció de l’estalvi 
i l’eficiència energètica i el foment de l’ocupació d’energies renovables. 
V. La iniciativa europea del Pacte d’alcaldes té per objectiu reduir un 20 % les 
emissions de CO2 per l’any 2020. La Diputació de Girona és coordinadora territorial 
de la iniciativa i CILMA és l’estructura de suport, i la promouen conjuntament a la 
demarcació de Girona; per aquest motiu, la majoria dels ajuntaments de la 
demarcació de Girona es van adherir a aquesta iniciativa europea. 
Actualment, 196 municipis tenen PAES (plans d’acció per l’energia sostenible), els 
quals han estat aprovats pels corresponents plens municipals. Aquests municipis 
tenen una població total de 603.269 habitants, el qual significa un 80 % de la població 
de la demarcació de Girona. Dels 196 PAES, 90 preveuen la substitució de 262 
vehicles de les flotes municipals per l’any 2020. La substitució de vehicles està 
planificada en les accions que s’anomenen "Renovar els vehicles de les flotes 
municipals per vehicles elèctrics o híbrids", o bé "Adquisició de vehicles de baixes 
emissions o emissions zero per a la flota municipal". 
D’una altra banda, també preveuen impulsar el vehicle elèctric en el municipi amb 
accions que portarà a terme l’ajuntament: instal·lar punts de recàrrega del vehicle 
elèctric (n’hi ha de previstos un mínim de 50 entre tots els PAES), reservar places 
d’aparcaments preferents per als vehicles elèctrics, realitzar campanyes informatives i 
d’incentiu del vehicle elèctric, etc. 
VI. Renault desitja ser líder en el desenvolupament i en les vendes de vehicles 
elèctrics a escala mundial, i tant la Diputació de Girona com CILMA estan interessats 
en la promoció i utilització del vehicle elèctric per promoure una major participació en 
l’ús d’aquests vehicles, mitjançant un efecte exemplificatiu, per demostrar que són 
perfectament utilitzables per als serveis de les entitats municipals i com a vehicles de 
representació per als seus alts càrrecs.  
VII. Les Parts tenen un interès estratègic en la cessió temporal de vehicles elèctrics, 
amb la finalitat d’identificar, verificar i comprovar tots els possibles elements que 
hauran de tenir-se en compte de cara a la seva implementació en les flotes de 
vehicles dels diferents municipis, ja siguin propis o de terceres empreses que 
ofereixen els seus serveis. 
Les Parts convenen a formalitzar aquest conveni de col·laboració, d'acord amb els 
següents 
ACORDS 
1. Propòsit 

1.1 El propòsit d'aquest conveni és exposar els principis generals que hauran de regir la 
coordinació de les Parts. Les Parts reconeixen que el present conveni recull amb 
caràcter no vinculant i preliminar la voluntat de les Parts per tal d’aconseguir els 
objectius descrits en el preàmbul. 
En conseqüència, les Parts convenen que no tindran cap obligació legal de caràcter 
vinculant en relació amb qualsevol aspecte de la col·laboració prevista en el present 
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conveni. No obstant l'anterior, les Parts acorden que el que es preveu als pactes I 
(Propòsit), V (Vigència i extinció), VI (Confidencialitat), VII (Costos i despeses) i VIII 
(Disposicions de caràcter general) tindran caràcter vinculant per a les Parts. 
1.2 Cap de les parts serà responsable davant l'altra per qualsevol dany de caràcter 
directe, indirecte, especial o de naturalesa incidental que pogués sofrir aquesta 
última com a conseqüència de: a) l’incompliment de qualsevol de les disposicions 
no vinculants previstes en aquest conveni, b) l’extinció o caducitat del present 
conveni per qualsevol causa. 
Per contra, cada Part serà responsable davant l’altra per qualsevol dany de 
caràcter directe que pogués sofrir aquesta última com a conseqüència de 
l’incompliment de qualsevol de les disposicions vinculants previstes en el present 
conveni, sens perjudici de les disposicions d’ordre públic vigents en matèria de 
limitació de responsabilitat conforme al dret aplicable. 

2. Promoció conjunta del vehicle elèctric 
En l’etapa actual de coordinació, les Parts consideren oportunes les mesures 
establertes a continuació per a la cessió temporal de vehicles elèctrics:  

2.1.  Paper de Renault 
En desenvolupament de la promoció del vehicle elèctric, Renault té intenció de: 

a) Prestar, mitjançant la formalització del preceptiu contracte de comodat, a la 
Diputació de Girona i CILMA un total de sis (6) vehicles elèctrics de la seva 
gamma (models Zoe i Kangoo Furgon ZE) per ser cedits als ajuntaments de la 
demarcació o a la Diputació de Girona, durant un període de prova per millorar el 
coneixement de les característiques dels esmentats vehicles.  
Les condicions bàsiques que regiran aquest préstec d’ús (comodat) són les 
següents: 

1) Els vehicles estaran a disposició de la Diputació de Girona i de CILMA 
durant un període de dotze (12) mesos. 

2) Els vehicles seran propietat de la xarxa de concessionaris Renault. 
3) Durant el període de disponibilitat dels vehicles per part de la Diputació de 

Girona i de CILMA, totes les assegurances dels vehicles seran 
responsabilitat del propietari. Igualment, totes les despeses de 
manteniment i reparació seran a càrrec del propietari, sempre i quan 
siguin per ús normal del vehicle. 

4) Els vehicles seran lliurats amb una personalització específica pel que fa a 
la imatge exterior, en la qual destacarà la seva condició de vehicle 
elèctric. 

5) Renault supervisarà i aprovarà les instal·lacions de recàrrega de què 
disposi cada ajuntament abans de la cessió d’un vehicle. 

6) Si cal una adequació de les instal·lacions de recàrrega d’un ajuntament, 
Renault es farà càrrec d’assessorar, per tal de facilitar a l’ajuntament la 
seva correcta instal·lació. 

7) Renault portarà a terme una formació inicial dels treballadors municipals 
usuaris dels vehicles elèctrics cedits. 

8) El trasllat dels vehicles d’un ajuntament al següent, d’acord amb 
l’assignació que es planifiqui des de CILMA, es coordinarà entre Renault i 
CILMA. 

9) Renault posarà a disposició dels ajuntaments un servei d’assistència 
(mitjançant un número de telèfon d’atenció a l’usuari) per a casos 
d’avaries, incidents o per consultes associades a l’ús del vehicle elèctric 
cedit. 
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b) Organitzar, conjuntament amb la Diputació de Girona, CILMA i un ajuntament 
que sigui beneficiari de la cessió, una jornada inicial de presentació i l’acte de 
lliurament de les claus, una vegada signat per ambdues parts el contracte de 
comodat pertinent, dels vehicles elèctrics Renault als tècnics i responsables 
municipals i a la premsa local. La jornada es podria celebrar en el marc de la 
campanya de la Setmana de l’Energia 2017. 

2.2 .  Paper de Diputació de Girona 
En desenvolupament de la promoció del vehicle elèctric, la Diputació de Girona té 
la intenció de: 
a) Atorgar anualment subvencions per a l’adquisició de vehicles elèctrics i la 
instal·lació de punts de recàrrega mitjançant la convocatòria del programa “Del 
Pla a l’acció” als ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes, destinades a 
executar accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos 
amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament planificades en el pla d’acció 
d’energia sostenible (PAES) aprovat pel ple municipal. 
b) Coincidint amb la signatura de l’acte de cessió d’un o diversos vehicles 
elèctrics a un ajuntament, la Diputació de Girona i CILMA organitzaran, 
conjuntament amb Renault, un acte de presentació del vehicle elèctric i de 
lliurament de les claus. 

2.3.   Paper de CILMA 
En desenvolupament de la promoció del vehicle elèctric, CILMA té la intenció de: 

a) Regular i planificar la cessió dels vehicles elèctrics prestats per Renault als 
ajuntaments de la demarcació de Girona, en funció de l’interès manifestat i de la 
població de cada municipi. Aquesta cessió estarà regulada per les condicions 
següents: 

1) Els ajuntaments signaran una acta de cessió dels vehicles elèctrics 
assignats en la qual es comprometran a fer un ús correcte del vehicle 
davant Diputació de Girona i el CILMA. 

2) Els vehicles seran cedits als ajuntaments, els quals els podran posar a 
disposició de serveis municipals, d’empreses municipals o directament de 
treballadors municipals. 

3) Els ajuntaments duran a terme un registre de l’activitat dels vehicles, en 
què constarà el nom del conductor i el desplaçament efectuat (motiu i 
destinació). 

4) Els vehicles seran cedits als ajuntaments en període de prova de 2 mesos. 
5) Per a l’assignació d’un determinat vehicle elèctric a un ajuntament, aquest 

haurà de comptar amb una infraestructura de recàrrega adequada segons 
els requeriments tècnics de Renault. 

6) Al final de la cessió, els ajuntaments faran una valoració del vehicle 
elèctric que serà recollida i analitzada per CILMA. 

b) Coincidint amb la signatura de l’acta de cessió d’un o diversos vehicles 
elèctrics a un ajuntament, la Diputació de Girona i CILMA organitzaran, 
conjuntament amb Renault, un acte de presentació del vehicle elèctric i de 
lliurament de les claus. 

3. Inexistència d’exclusivitat 
Cap de les Parts té dret d’exclusivitat. Qualsevol d’elles és lliure de discutir o posar en 
pràctica un programa similar amb qualsevol altre tercer, sense importar la seva 
naturalesa jurídica i/o nacionalitat o domicili, inclosos altres ens governamentals i 
empreses privades. 
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4. Permisos i autoritzacions 
Les Parts reconeixen que la implementació del programa previst en el present 
conveni estarà subjecta a l’obtenció de tots els permisos i autoritzacions de caràcter 
governamental, regulatiu, societari o de qualsevol altra naturalesa a què qualsevol de 
les Parts pogués estar eventualment subjecta en virtut de la legislació dels seus 
respectius països o les seves respectives normes i polítiques internes. Les Parts 
col·laboraran entre si a efecte de l’obtenció d’aquests permisos i autoritzacions. 
5. Vigència i extinció 

5.1 Aquest conveni produirà efectes a partir de la data en què se signi i 
serà vigent fins al 31 de desembre de 2018. Podrà ser rescindit per qualsevol de 
les Parts mitjançant la notificació, amb justificant de recepció per escrit a les 
altres Parts, amb un termini mínim de trenta (30) dies d’antelació. 
 
5.2 No obstant l'extinció d’aquest conveni per qualsevol causa, els pactes 
1, 6, 7 i 8 continuaran en vigor. 

6. Confidencialitat 
6.1.  Durant la vigència del present conveni i, posteriorment, durant un 
període de cinc (5) anys, qualsevol informació confidencial (d’acord amb la 
definició d’aquest terme que s’indica tot seguit) d'una Part tindrà caràcter 
reservat per a la Part receptora de la informació confidencial, amb el mateix 
abast i almenys en la mateixa forma en què l’esmentada Part receptora 
protegeix la seva pròpia informació confidencial. Cap de les Parts revelarà, 
publicarà, comunicarà, transferirà o posarà la informació confidencial de 
qualsevol altra forma a disposició d’un tercer diferent de les seves pròpies filials 
sense el consentiment previ per escrit en cada cas de l'altra Part. 
S’entén per informació confidencial qualsevol informació que sigui qualificada 
per escrit com a tal per la Part que procedeixi a divulgar-la, o bé la informació 
que l’esmentada Part entengui i tracti com a confidencial. 
S’entén per filial, en relació amb una Part, qualsevol entitat que, directament o 
indirecta, sigui controlada, controli o es trobi sota control comú amb l’esmentada 
Part. Als efectes d'aquest conveni, el terme filial inclourà referit a Renault: 
Renault B.V. i les seves filials. 
S’entén per control, a aquests efectes, la possessió, directament o indirecta, de 
la capacitat de dirigir o causar la direcció de la seva gestió o les seves 
polítiques, ja sigui en virtut de la titularitat de la majoria de les seves accions o 
participacions amb dret a vot, per contracte o per qualsevol altre mecanisme o 
instrument. 
6.2 . Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior, per informació 
confidencial no s’entendrà aquella que a) fos desenvolupada o adquirida de 
forma independent per la Part receptora, conforme ho pogués acreditar aquesta 
última, b) esdevingués de domini públic (per causa diferent de qualsevol 
incompliment de la Part receptora), c) hagués estat revelada per la Part a la 
qual pertanyia l’esmentada informació a un tercer sense cap obligació de 
confidencialitat, o d) fos rebuda legítimament de qualsevol tercer sense cap 
obligació de confidencialitat. 
6.3.  Les obligacions previstes en aquest pacte no impediran qualsevol 
revelació que sigui exigida per llei, sempre que a) la Part obligada informi 
immediatament (i en qualsevol cas prèviament a la revelació) de l’esmentada 
circumstància a l’altra Part; b) l’esmentada Part col·labori amb l'altra Part a 
efectes d'oposar-se a la divulgació o de sol·licitar mesures de protecció 
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adequades prèviament a la divulgació, i c) l’esmentada Part reveli únicament 
aquella informació confidencial que li fos estrictament exigida per llei. 
6.4 . Tota la informació confidencial serà de propietat únicament i exclusiva 
de la part divulgadora, i podrà ser utilitzada per la part receptora únicament en 
relació amb el programa. 
6.5.  Llevat d’un pacte en sentit contrari entre les Parts, en virtut del present 
conveni, a l’acabament o l’expiració d’aquest document, cada Part haurà de 
tornar o destruir immediatament qualsevol informació confidencial rebuda de 
l'altra Part. 

7. Costos i despeses 
Cada Part serà responsable dels seus propis costos i de les despeses en què pugui 
incórrer en relació amb el programa, i també d’aquells relacionats amb la preparació 
del present conveni i per raó de qualsevol conversa relativa al programa, en general. 
8. Disposicions de caràcter general 

8.1.  Publicitat. Les Parts podran realitzar declaracions públiques o 
comunicats de premsa sobre l'existència, el contingut, l'execució o qualsevol 
part d'aquest conveni sense el consentiment previ de les altres Parts, a 
excepció de la informació que sigui considerada confidencial d'acord amb 
l’exposat a l'article 6 (Confidencialitat) d'aquest document. Les presentacions de 
les actuacions que es duguin a terme per al desenvolupament d’aquest conveni 
es realitzaran de forma coordinada entre les Parts. En totes les accions de 
publicitat, informació o divulgació que es facin en relació amb les actuacions 
objecte d'aquest conveni, serà obligatòria la referència a totes les Parts que 
intervenen. 
8.2.  Cessió. Cap de les Parts tindrà facultat o autoritat per cedir aquest 
Conveni, ni cap dels drets o obligacions que se’n deriven, a tercers sense el 
consentiment previ per escrit de les altres Parts. Qualsevol cessió sense el 
consentiment escrit de les altres Parts serà considerat nul i sense efecte. 
8.3.  Esmena o renúncia. Tota renúncia, esmena o modificació de 
qualsevol terme o condició del present conveni l’hauran d’acordar prèviament 
les Parts en un document escrit i firmat. La dispensa, per qualsevol de les Parts, 
de qualsevol incompliment o la renúncia a fer valer qualsevol disposició del 
present conveni, no s’entendrà com a dispensa a qualsevol altre incompliment o 
renúncia a fer valer qualsevol altra disposició d’aquest document. 
8.4. Legislació aplicable. Aquest conveni es regirà per les normes que li siguin 
d'aplicació, d’acord amb la seva naturalesa i amb la de les Parts que el 
subscriuen. 
8.5.  Solució de controvèrsies. Qualsevol controvèrsia entre les Parts que 
no pugui ser solucionada per acord mutu i que es relacioni amb la interpretació, 
compliment, violació, extinció o exigibilitat d’aquest conveni, o que d’alguna 
forma sorgeixi o estigui en connexió amb aquest conveni, se sotmetrà als jutjats 
i tribunals de Valladolid. 
8.6 . Caràcter independent de les Parts. Res del disposat al present 
document no podrà interpretar-se en el sentit de donar origen a cap agència, 
relació de representació, aliança d’empreses, iniciatives conjuntes, franquícia o 
cap supòsit de responsabilitat conjunta i/o solidària entre les Parts. Per evitar 
qualsevol dubte, les Parts reconeixen expressament que cap Part no serà 
responsable de les accions o omissions de les altres Parts. 
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8.7.  Idioma. El present conveni es formalitza en llengua castellana. En el 
cas que fos traduït a una segona llengua, la versió en llengua castellana 
prevaldrà i serà considerada com a l'única versió original. 
8.8.  Comitè de seguiment. Als efectes de controlar i avaluar els resultats i 
el desenvolupament del programa, així com de proposar modificacions al seu 
àmbit i durada, i definir propostes de les línies de cooperació de projectes 
específics, les Parts acorden constituir un comitè de seguiment, format per sis 
(6) membres: dos (2) de nomenats per Diputació de Girona i CILMA, dos (2) de 
nomenats per l’ajuntament, i dos (2), per Renault. 
El Comitè es reunirà almenys una vegada cada quatre (4) mesos o a petició 
dels representants de qualsevol de les Parts, i informarà de les seves 
deliberacions i dels acords adoptats. 
8.9.  Notificacions. Les notificacions requerides en el curs de l’execució del 
present conveni es notificaran com segueix: 
Diputació de Girona 

A l’atenció de: Marc Marí 
Número de telèfon: 972185000 
Número de fax: 972 208 088 
Direcció electrònica: medi.ambient@ddgi.cat 

CILMA 
A l’atenció de: Judit Vilà 
Número de telèfon: 972426105 
Número de fax: 972 208 088 
Direcció electrònica: judit@cilma.cat 

Renault Espanya, SA 
A l’atenció de: José María Pascual Palacios 
Número de telèfon: 91 374 14 45 
Número de fax: 91 374 13 14 
Adreça electrònica:jose-maria.pascual-palacios@renault.es 

Com a mostra de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per 
triplicat. 
Girona, Per CILMA Sergi Mir Miquel, El secretari Joan Carles Bonet i Foix, Per la 
Diputació de Girona Pere Fulcarà president de la Diputació de Girona, El secretari 
general Jordi Batllori i Nouvilas, Valladolid Per Renault España comercial, SA Luis M. 
Valerio.” 
“Convenio de colaboración entre la Diputació de Girona, el Consell d’Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona y Renault España, SA, 
para el impulso y la promoción conjunta del vehículo eléctrico. CN/3605 - EXP. 
2017/6326. 
REUNIDOS 
De una parte: La Diputació de Girona, representada por su presidente, Pere Vila i 
Fulcarà, facultad para este acto por el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 
xxxxx, asistido por el secretario general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
De otra parte: El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (de ahora en 
adelante, CILMA), representado por su presidente, Sergi Mir Miquel, asistido por el 
secretario, Joan Carles Bonet i Foix. 
De otra parte: Renault España Comercial, SA (de ahora en adelante, Renault), 
sociedad válidamente constituida, con domicilio social en la avenida de Madrid, núm. 
72, de Valladolid, con NIF A-47000518, representada por LUIS MIGUEL VALERIO 
FERNANDEZ, Director Vehículo Eléctrico de Renault Iberia , en virtud de escritura de 
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poder autorizada por el Notario Doña Blanca Entrena Palomero  de fecha 22 de 
febrero de 2016 y número 116 de su protocolo. 
De acuerdo con el carácter con que intervienen, en adelante serán tratados 
individualmente como Parte y colectivamente como Partes. 
EXPONEN 
I. La Diputació de Girona es una administración pública local de naturaleza 
supramunicipal que tiene como función la asistencia a los municipios, y que tiene 
interés en promover, entre otros asuntos, políticas de energía sostenible y modelos 
de economía y movilidad baja en carbono. 
II. El CILMA es una asociación con personalidad jurídica propia que, al amparo del 
artículo 22 de la Constitución española, regula sus actividades de acuerdo con la Ley 
municipal y de régimen local de Catalunya y el Decreto 110/1996, de 2 de abril, que 
regula el régimen de las organizaciones asociativas de los entes locales de Catalunya 
y el registro correspondiente y de acuerdo con sus estatutos. 
El CILMA se constituyó en 1999 y actualmente está integrado por 168 municipios, los 
7 consejos comarcales y la Diputació de Girona. 
El CILMA es una entidad que tiene como objetivos convertirse en plataforma de 
interlocución unitaria con otros organismos e instituciones, más allá de las comarcas 
gerundenses; constituir un foro de debate en el entorno de la sostenibilidad con 
posibilidad de intercambio de experiencias; constituirse como grupo de interés ante la 
movilización de recursos y catalización de iniciativas; ejemplificar el trabajo común y 
la movilización solidaria. 
III. Renault es un grupo líder en la producción de automóviles, dedicada a escala 
mundial a la actividad de diseño, producción, acoplamiento, comercialización y venta 
de vehículos automóviles, así como sus piezas y accesorios, bajo las marcas Renault, 
Dacia y Samsung. 
IV. Las Partes consideran que la promoción y utilización de vehículos eléctricos es 
una de las mejores soluciones para reducir las emisiones de CO2 y contaminantes, 
así como un medio de mejora de la eficiencia energética en el transporte. Las 
actuales políticas energéticas tienen como objetivos el uso de energías más limpias, 
la promoción del ahorro y la eficiencia energética y el fomento de la ocupación de 
energías renovables. 
V. La iniciativa europea del Pacto de alcaldes tiene por objetivo reducir un 20 % las 
emisiones de CO2 para el año 2020. La Diputació de Girona es coordinadora territorial 
de la iniciativa y CILMA es la estructura de apoyo, y la promueven conjuntamente en 
la demarcación de Girona; por este motivo, la mayoría de los ayuntamientos de la 
demarcación de Girona se adhirieron a esta iniciativa europea. 
Actualmente, 196 municipios tienen PAES (planes de acción por la energía 
sostenible), los cuales han sido aprobados por los correspondientes plenos 
municipales. Estos municipios tienen una población total de 603.269 habitantes, lo 
que significa un 80 % de la población de la demarcación de Girona. De los 196 PAES, 
90 prevén la sustitución de 262 vehículos de las flotas municipales para el año 2020. 
La sustitución de vehículos está planificada en las acciones que se denominan 
"Renovar los vehículos de las flotas municipales por vehículos eléctricos o híbridos", o 
bien "Adquisición de vehículos de bajas emisiones o emisiones cero para la flota 
municipal". 
Por otro lado, también prevén impulsar el vehículo eléctrico en el municipio con 
acciones que llevará a cabo el ayuntamiento: instalar puntos de recarga del vehículo 
eléctrico (hay previstos un mínimo de 50 entre todos los PAES), reservar plazas de 
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aparcamientos preferentes para los vehículos eléctricos, realizar campañas 
informativas y de incentivo del vehículo eléctrico, etc. 
VI. Renault desea ser líder en el desarrollo y en las ventas de vehículos eléctricos a 
escala mundial, y tanto la Diputació de Girona como CILMA están interesados en la 
promoción y utilización del vehículo eléctrico para promover una mayor participación 
en el uso de estos vehículos, mediante un efecto ejemplificativo, para demostrar que 
son perfectamente utilizables para los servicios de las entidades municipales y como 
vehículos de representación para sus altos cargos.  
VII. Las Partes tienen un interés estratégico en la cesión temporal de vehículos 
eléctricos, con el fin de identificar, verificar y comprobar todos los posibles elementos 
que deberán tenerse en cuenta de cara a su implementación en las flotas de 
vehículos de los diferentes municipios, ya sean propios o de terceras empresas que 
ofrecen sus servicios. 
Las Partes convienen en formalizar este convenio de colaboración, de acuerdo con 
los siguientes 
ACUERDOS 
1. Objeto 
1.1 El propósito de este convenio es exponer los principios generales que tendrán 
que regir la coordinación de las Partes. Las Partes reconocen que el presente 
convenio recoge con carácter no vinculante y preliminar la voluntad de las Partes para 
conseguir los objetivos descritos en el preámbulo. 
En consecuencia, las Partes convienen que no tendrán ninguna obligación legal de 
carácter vinculante en relación con cualquier aspecto de la colaboración prevista en el 
presente convenio. No obstante, las Partes acuerdan que lo que se prevé en los 
acuerdos I (Propósito), V (Vigencia y extinción), VI (Confidencialidad), VII (Costes y 
gastos) y VIII (Disposiciones de carácter general) tendrán carácter vinculante para las 
Partes. 
1.2 Ninguna de las partes será responsable ante la otra por cualquier daño de 
carácter directo, indirecto, especial o de naturaleza incidental que pudiera sufrir esta 
última como consecuencia de: a) el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
no vinculantes previstas en este convenio, b) la extinción o caducidad del presente 
convenio por cualquier causa. 
A su vez, cada Parte será responsable ante la otra por cualquier daño de carácter 
directo que pudiera sufrir esta última como consecuencia del incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vinculantes previstas en el presente convenio, sin 
perjuicio de las disposiciones de orden público vigentes en materia de limitación de 
responsabilidad conforme al derecho aplicable. 
2. Promoción conjunta del vehículo eléctrico 
En la etapa actual de coordinación, las Partes consideran oportunas las medidas 
establecidas a continuación para la cesión temporal de vehículos eléctricos: 
2.1 Papel de Renault 
En desarrollo de la promoción del vehículo eléctrico, Renault tiene intención de: 
a) Prestar, mediante la formalización del preceptivo contrato de comodato, a la 
Diputació de Girona y CILMA un total de seis  (6) vehículos eléctricos de su gama 
(modelos ZOE y Kangoo Furgon ZE) para ser cedidos a los ayuntamientos de la 
demarcación o a la Diputació de Girona durante un periodo de prueba para mejorar el 
conocimiento de las características de los mencionados vehículos.  
Las condiciones básicas que regirán este préstamo de uso (comodato) son las 
siguientes: 
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1) Los vehículos estarán a disposición de la Diputació de Girona y de CILMA 
durante un periodo de doce (12) meses. 
2) Los vehículos serán propiedad de la red de concesionarios Renault. 
3) Durante el periodo de disponibilidad de los vehículos por parte de la 
Diputació de Girona y de CILMA, todos los seguros de los vehículos serán 
responsabilidad del propietario. Igualmente, todos los gastos de mantenimiento 
y reparación irán a cargo del propietario, siempre que sean debidos al uso 
normal del vehículo. 
4) Los vehículos serán entregados con una personalización específica en 
cuanto a la imagen exterior, en la cual destacará su condición de vehículo 
eléctrico. 
5) Renault supervisará y aprobará las instalaciones de recarga de que disponga 
cada ayuntamiento antes de la cesión de un vehículo. 
6) Si hace falta una adecuación de las instalaciones de recarga de un 
ayuntamiento, Renault se hará cargo de asesorar  para facilitar al ayuntamiento 
su correcta instalación. 
7) Renault llevará a cabo una formación inicial de los trabajadores municipales 
usuarios de los vehículos eléctricos cedidos. 
8) El traslado de los vehículos de un ayuntamiento al siguiente, de acuerdo con 
la asignación que se planifique desde CILMA, se coordinará entre Renault y 
CILMA  
9) Renault pondrá a disposición de los ayuntamientos un servicio de asistencia 
(mediante un número de teléfono de atención al usuario) para casos de averías, 
incidentes o por consultas asociadas al uso del vehículo eléctrico cedido. 

b) Organizar, conjuntamente con la Diputació de Girona, CILMA y un ayuntamiento 
que sea beneficiario de la cesión, una jornada inicial de presentación y el acto de 
entrega de las llaves, una vez firmado por las partes el contrato de comodato 
pertinente, de los vehículos eléctricos Renault a los técnicos y responsables 
municipales y a la prensa local. La jornada se podría celebrar en el marco de la 
campaña de la Semana de la Energía 2017. 
2.2 Papel de Diputació de Girona 
En desarrollo de la promoción del vehículo eléctrico, la Diputació de Girona tiene la 
intención de: 
a) Otorgar anualmente subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos y la 
instalación de puntos de recarga mediante la convocatoria del programa “Del Pla a 
l’acció” en los ayuntamientos firmantes del Pacto de alcaldes, destinadas a ejecutar 
acciones para mejorar la eficiencia energética y reducir la emisión de gases con 
efecto invernadero que hayan sido previamente planificadas en el plan de acción de 
energía sostenible (PAES) aprobado por el pleno municipal. 
b) Coincidiendo con la firma del acto de cesión de uno o varios vehículos eléctricos a 
un ayuntamiento, la Diputació de Girona y CILMA organizarán, conjuntamente con 
Renault, un acto de presentación del vehículo eléctrico y de entrega de las llaves. 
2.3 Papel de CILMA 
En desarrollo de la promoción del vehículo eléctrico, CILMA tiene la intención de: 
a) Regular y planificar la cesión de los vehículos eléctricos prestados por Renault a 
los ayuntamientos de la demarcación de Girona, en función del interés manifestado y 
de la población de cada municipio. Esta cesión estará regulada por las condiciones 
siguientes: 
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1) Los ayuntamientos firmarán una acta de cesión de los vehículos 
eléctricos asignados en la cual se comprometerán a hacer un uso correcto 
del vehículo ante la Diputació de Girona y el CILMA. 
2) Los vehículos serán cedidos a los ayuntamientos, los cuales los podrán 
poner a disposición de servicios municipales, de empresas municipales o 
directamente de trabajadores municipales. 
3) Los ayuntamientos llevarán a cabo un registro de la actividad de los 
vehículos en el que constará el nombre del conductor y el desplazamiento 
efectuado (motivo y destino). 
4) Los vehículos serán cedidos a los ayuntamientos en periodo de prueba 
de 2 meses. 
5) Para la asignación de un determinado vehículo eléctrico a un 
ayuntamiento, este tendrá que contar con una infraestructura de recarga 
adecuada según los requerimientos técnicos de Renault. 
6) Al final de la cesión, los ayuntamientos harán una valoración del vehículo 
eléctrico que será recogida y analizada por CILMA. 

b) Coincidiendo con la firma del acta de cesión de uno o varios vehículos eléctricos a 
un ayuntamiento, la Diputació de Girona y CILMA organizarán, conjuntamente con 
Renault, un acto de presentación del vehículo eléctrico y de entrega de las llaves. 
3. Inexistencia de exclusividad 
Ninguna de las Partes tiene derecho de exclusividad. Cualquiera de ellas es libre de 
discutir o poner en práctica un programa similar con cualquier otro tercero, sin 
importar su naturaleza jurídica y/o nacionalidad o domicilio, incluidos otros entes 
gubernamentales y empresas privadas. 
4. Permisos y autorizaciones 
Las Partes reconocen que la implementación del programa previsto en el presente 
convenio estará sujeta a la obtención de todos los permisos y autorizaciones de 
carácter gubernamental, regulativo, societario o de cualquier otra naturaleza a que 
cualquiera de las Partes pudiera estar eventualmente sujeto en virtud de la legislación 
de sus respectivos países o sus respectivas normas y políticas internas. Las Partes 
colaborarán entre sí a efecto de la obtención de estos permisos y autorizaciones. 
5. Vigencia y extinción 
5.1 Este convenio producirá efectos a partir de la fecha en que se firme y será vigente 
hasta el 30 de junio de 2018 Podrá ser rescindido por cualquiera de las Partes 
mediante la notificación, con acuse de recibo por escrito a las otras Partes, con un 
plazo mínimo de treinta (30) días de antelación. 
5.2 A pesar de la extinción de este convenio por cualquier causa, los artículos 1, 6, 7 
y 8 continuarán en vigor. 
6. Confidencialidad 
6.1 Durante la vigencia del presente convenio y, posteriormente, durante un periodo 
de cinco (5) años, cualquier información confidencial (de acuerdo con la definición de 
este término que se indica a continuación) de una Parte tendrá carácter reservado 
para la Parte receptora de la información confidencial, con el mismo alcance y al 
menos en la misma forma en que la mencionada Parte receptora protege su propia 
información confidencial. Ninguna de las Partes revelará, publicará, comunicará, 
transferirá o pondrá la información confidencial de cualquier otra forma a disposición 
de un tercero diferente de sus propias filiales sin el consentimiento previo por escrito 
en cada caso de la otra Parte. 
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Se entiende por información confidencial cualquier información que sea calificada por 
escrito como tal por la Parte que proceda a divulgarla, o bien la información que la 
mencionada Parte entienda y trate como confidencial. 
Se entiende por filial, en relación con una Parte, cualquier entidad que, directa o 
indirectamente, sea controlada, controle o se encuentre bajo control común con la 
mencionada Parte. A los efectos de este convenio, el término filial incluirá: referido a 
Renault: Renault B.V. y sus filiales. 
Se entiende por control, a estos efectos, la posesión, directa o indirectamente, de la 
capacidad de dirigir o causar la dirección de su gestión o sus políticas, ya sea en 
virtud de la titularidad de la mayoría de sus acciones o participaciones con derecho a 
voto, por contrato o por cualquier otro mecanismo o instrumento. 
6.2 Sin perjuicio de lo que dispone el apartado anterior, por información confidencial 
no se entenderá aquella que a) fuera desarrollada o adquirida de forma independiente 
por la Parte receptora, conforme a lo pudiera acreditar esta última, b) pasase a ser de 
dominio público (por causa diferente a cualquier incumplimiento de la Parte 
receptora), c) hubiera sido revelada por la Parte a la cual pertenecía la mencionada 
información a un tercero sin ninguna obligación de confidencialidad, o d) fuera 
recibida legítimamente de cualquier tercero sin ninguna obligación de 
confidencialidad. 
6.3 Las obligaciones previstas en este Artículo no impedirán cualquier revelación que 
sea exigida por ley, siempre que a) la Parte obligada informe inmediatamente (y en 
cualquier caso previamente a la revelación) de la mencionada circunstancia a la otra 
Parte; b) la mencionada Parte colabore con la otra Parte a efectos de oponerse a la 
divulgación o de solicitar medidas de protección adecuadas previamente a la 
divulgación, y c) la mencionada Parte revele únicamente aquella información 
confidencial que le fuera estrictamente exigida por ley. 
6.4 Toda la información confidencial será de propiedad única y exclusivamente de la 
parte divulgadora, y podrá ser utilizada por la parte receptora únicamente en relación 
con el programa. 
6.5 Salvo pacto en sentido contrario entre las Partes, en virtud del presente convenio, 
a la finalización o la expiración de este documento, cada Parte tendrá que devolver o 
destruir inmediatamente cualquier información confidencial recibida de la otra Parte. 
7. Costes y gastos 
Cada Parte será responsable de sus propios costes y de los gastos en que pueda 
incurrir en relación con el programa, y también de aquellos relacionados con la 
preparación del presente convenio y por razón de cualquier conversación relativa al 
programa, en general. 
8. Disposiciones de carácter general 
8.1 Publicidad. Las Partes podrán realizar declaraciones públicas o comunicados de 
prensa sobre la existencia, el contenido, la ejecución o cualquier parte de este 
convenio sin el consentimiento previo de las otras Partes, a excepción de la 
información que sea considerada confidencial de acuerdo con lo expuesto en el 
artículo 6 (Confidencialidad) de este documento. Las presentaciones de las 
actuaciones que se lleven a cabo para el desarrollo de este convenio se realizarán de 
forma coordinada entre las Partes. En todas las acciones de publicidad, información o 
divulgación que se hagan en relación con las actuaciones objeto de este convenio, 
será obligatoria la referencia a todas las Partes que intervienen. 
8.2 Cesión. Ninguna de las Partes tendrá facultad o autoridad para ceder este 
Convenio, ni ninguno de los derechos u obligaciones que de él se derivan, a terceros 
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sin el consentimiento previo por escrito de las otras Partes. Cualquier cesión sin el 
consentimiento escrito de las otras Partes será considerado nulo y sin efecto. 
8.3 Enmienda o renuncia. Toda renuncia, enmienda o modificación de cualquier 
término o condición del presente convenio lo tendrán que acordar previamente las 
Partes en un documento escrito y firmado. La dispensa, por cualquiera de las Partes, 
de cualquier incumplimiento o la renuncia a hacer valer cualquier disposición del 
presente convenio, no se entenderá como dispensa a cualquier otro incumplimiento o 
renuncia a hacer valer cualquier otra disposición de este documento. 
8.4 Legislación aplicable. Este convenio se regirá por las normas y las leyes de 
España. 
8.5 Solución de controversias. Cualquier controversia entre las Partes que no 
pueda ser solucionada por acuerdo mutuo y que se relacione con la interpretación, 
cumplimiento, violación, extinción o exigibilidad de este convenio, o que de alguna 
forma surja o esté en conexión con este convenio, se someterá a los juzgados y 
tribunales de Valladolid. 
8.6 Carácter independiente de las Partes. Nada de lo dispuesto en el presente 
documento podrá interpretarse en el sentido de dar origen a una agencia, relación de 
representación, alianza de empresas, iniciativas conjuntas, franquicia o ningún 
supuesto de responsabilidad conjunta y/o solidaria entre las Partes. Para evitar 
cualquier duda, las Partes reconocen expresamente que ninguna Parte será 
responsable de las acciones u omisiones de las otras Partes. 
8.7 Idioma. El presente convenio se formaliza en lengua castellana. En el supuesto 
de que fuera traducido a una segunda lengua, la versión en castellana prevalecerá y 
será considerada como la única versión original. 
8.8 Comité de seguimiento. A los efectos de controlar y evaluar los resultados y el 
desarrollo del programa, así como de proponer modificaciones en su ámbito y 
duración, y de definir propuestas de las líneas de cooperación de proyectos 
específicos, las Partes acuerdan constituir un comité de seguimiento, formado por 
seis (6) miembros: dos (2) nombrados por Diputació de Girona y CILMA, dos (2) 
nombrados por el ayuntamiento y dos (2), por Renault. 
El Comité se reunirá al menos una vez cada cuatro (4) meses o a petición de los 
representantes de cualquiera de las Partes, e informará de sus deliberaciones y de 
los acuerdos adoptados. 
8.9 Notificaciones. Las notificaciones requeridas en el curso de la ejecución del 
presente convenio se harán de la manera siguiente: 
Diputació de Girona 

A la atención de: Marc Marí 
Número de teléfono: 972185000 
Número de fax: 972 208 088 
Dirección electrónica: medi.ambient@ddgi.cat 

CILMA 
A la atención de: Judit Vilà 
Número de teléfono: 972426105 
Número de fax: 972 208 088 
Dirección electrónica: judit@cilma.cat 

Renault España Comercial, SA 
A la atención de: Luis M. Valerio 
Número de teléfono: 91 374 1084 
Número de fax: 91 374 13 14 
Dirección electrónica:Luis.valerio@renault.com 
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Como muestra de conformidad con el contenido de este convenio, lo firman por 
triplicado. Girona, Por CILMA Sergi Mir Miquel, El secretario Joan Carles Bonet i Foix, 
Por la Diputació de Girona Pere Fulcarà, presidente de la Diputació de Girona, El 
secretario general Jordi Batllori i Nouvilas, Valladolid Por Renault España comercial, 
SA Luis M. Valerio.“ 

 
SEGON. 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.  
 
TERCER. Traslladar el present acord al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient de les comarques de Girona i a Renault España S.A. 
 
22. JG941/000036/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Concessió d'una pròrroga en la justificació de la 
subvenció concedida al Consorci de l'Alta Garrotxa pel projecte 
"Eliminació d'espècies nocives per a la salut a l'Alta Garrotxa" (exp. 
2017/287) 

 
Vist l'escrit presentat pel Consorci de l’Alta Garrotxa, del passat 19 de juny de 2017, 
sol·licitant una pròrroga en el termini de justificació de la subvenció que tenen 
concedida, per la Junta de Govern de data 21 de febrer de 2017, de 40.354,08 euros, 
Exp. 2017/287/X020200, per al projecte “Eliminació d’espècies nocives per a la salut 
a l’Alta Garrotxa”, fixant el termini per presentar la justificació abans del dia 28 d’agost 
de 2017. 
 
Vist l'informe del cap de Medi Ambient, 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir al Consorci del l’Alta Garrotxa, NIF P1700039I, Exp. 
2017/287/X020200, una pròrroga, fins el dia 29 de novembre de 2017, per a la 
presentació de la corresponent justificació de la subvenció concedida de 40.354,08 
euros, per al projecte “Eliminació d’espècies nocives per a la salut a l’Alta Garrotxa”. 
 
SEGON. La concessió d’aquest canvi no modifica cap altra condició de l'ajut esmentat 
i en cas que el beneficiari no la justifiqui dins del nou termini assenyalat, s’iniciarà 
l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. En el cas que el beneficiari no 
justifiqui la quantitat corresponent, se li abonarà la part proporcional justificada. 
 
TERCER. Traslladar la present resolució al Consorci de l’Alta Garrotxa. 
 
23. JG941/000037/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Concessió d'una pròrroga en la justificació de la 
subvenció concedida al Consorci del Ter pel projecte "Millora ambiental de 
la riera d'Osor" (exp. 2017/1165) 

 
Vist l'escrit presentat pel Consorci del Ter, del passat 30 de maig de 2017, sol·licitant 
una pròrroga en el termini de justificació de la subvenció que tenen concedida, per la 
Junta de Govern de data 21de març de 2017, de 23.300,00 euros, Exp. 
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2017/1165/X020200, per al projecte “Millora ambiental de la riera d’Osor: potenciar 
l’efecte filtrador i depurador de la vegetació per a la millora de la qualitat de l’aigua i 
retirada de residus perillosos per evitar-ne la contaminació”, fixant el termini per 
presentar la justificació abans del dia 28 d’agost de 2017. 
 
Vist l'informe del cap de Medi Ambient, 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir al Consorci del Ter, NIF P0800060F, Exp. 2017/1165/X020200, 
una pròrroga, fins el dia 16 de novembre de 2017, per a la presentació de la 
corresponent justificació de la subvenció concedida de 23.300,00 euros, per al 
projecte “Millora ambiental de la riera d’Osor: potenciar l’efecte filtrador i depurador de 
la vegetació per a la millora de la qualitat de l’aigua i retirada de residus perillosos per 
evitar-ne la contaminació”. 
 
SEGON. La concessió d’aquest canvi no modifica cap altra condició de l'ajut esmentat 
i en cas que el beneficiari no la justifiqui dins del nou termini assenyalat, s’iniciarà 
l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. En el cas que el beneficiari no 
justifiqui la quantitat corresponent, se li abonarà la part proporcional justificada. 
 
TERCER. Traslladar la present resolució al Consorci del Ter. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
 
24. JG941/000027/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció a Unió Esportiva 
Llagostera Costa Brava, SAD. per alta competició participació campionat 
segona divisió B estatal (exp. 2017/6275) 

 
Unió esportiva Llagostera Costa Brava, SAD., amb domicili a Llagostera, en data 12 
de juny de 2017 ha sol·licitat una subvenció exclosa de concurrència pública pel 
finançament de la participació del club a l’alta competició (segona divisió B estatal), i 
s’ha instruït l'expedient 2017/6275. 
 
Unió esportiva Llagostera Costa Brava, SAD té com a objectiu principal la participació 
al futbol professional que milita a la categoria nacional de futbol de segona divisió B 
grup III, fomentant la promoció de l’esport a les comarques gironines. 
 
A l'hora de valorar el caràcter excepcional de la subvenció sol·licitada, es té en 
compte l'impacte mediàtic de promoció de les comarques gironines a la resta de 
l’estat espanyol. També es valora molt positivament el foment que s’ha fet de la 
modalitat esportiva de futbol i l'alt volum de practicants que aquesta té a les 
comarques gironines. 
 
Les convocatòries públiques de subvencions per aquests tipus d’activitats estan 
adreçades exclusivament a entitats públiques i a entitats privades sense ànim de 
lucre. L’entitat Unió Esportiva Llagostera-Costa Brava, SAD és una entitat privada 
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amb ànim de lucre i no es pot acollir a les convocatòries que té establertes la 
Diputació de Girona. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 22.2 c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l’article 15 c de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona; 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 d’Esports, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d’Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2017/6275 Unió esportiva Llagostera – Costa Brava, SAD A-17387457 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Alta competició participació a la segona divisió B estatal Corrent 

Cost de l’objecte de la subvenció 
(en €) 

Import de la subvenció 
(en €)  

Import a justificar 
(en €) 

Despeses 
subvencionables 

1.790.860,00 20.000,00 80.000,00 Material esportiu, 
arbitratges i 
llicències federatives 

 
SEGON. Autoritzar la despesa de 20.000,00 € i disposar-la amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 520/3410/47900 del pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les de 
material esportiu, arbitratges i les llicències federatives, que es detallen en el 
pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la subvenció; per tant, 
l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra 
naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
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, nacional, 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. 
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CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. 
 
Es considera que unió esportiva Llagostera accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, 
si en el termini d’1 mes, a comptar 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 31 d’octubre de 2017, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, 
per import de 80.000,00 euros, corresponent a l’import de despeses de material 
esportiu, arbitratges i llicències federatives que consten en el pressupost de la 
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació 
del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 

 
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la 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 la 
identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt [número d’ordre] 
[d’aquest acord / d’aquesta resolució]. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o 
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques 
en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 
 

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al de l’import a justificar, es perdrà la 
subvenció concedida. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 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 durant un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es 
proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha 
de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l’interès legal 
que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic 
corresponent. 
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En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
 
VUITÈ. Pagament   
 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la subvenció previ 
informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la subvenció es farà 
mitjançant una 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, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de 
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència 
expressa 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 compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes 
permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que 
l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 
15 dies per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

 
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb 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 la informació relativa als 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. 
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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 que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, 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. 
 
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. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 
 
a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions.  

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 

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

 
El departament d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els 
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens 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 
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entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc no 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 establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els 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) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeix. 

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

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

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

de l’exercici del seus càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin 

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

 
L’incompliment dels principis i regles 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. 
 
SETZÈ. Normes supletòries. En tot el que no 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 normes que hi siguin aplicables. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a unió esportiva Llagostera - Costa Brava, SAD. 
 
25. JG941/000029/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Esmena d'error en l'annex 1 del 
subprograma A1 de subvencions als ajuntament de la demarcació de 
Girona (exp. 2017/260) 
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El passat dimarts 20 de juny de 2017 la Junta de Govern va aprovar la Resolució de 
concessió de les subvencions als ajuntaments per al subprograma A1 “Suport als 
programes municipals anuals d’activitats fisicoesportives” segons l’annex1 que 
s’acompanyava a aquesta resolució. 
 
S’ha detectat que a L’ANNEX 1 de la resolució hi ha un error en l’aplicació de la 
fórmula per determinar l’import a justificar de les següents subvencions: 
 

EXPEDIENT MUNICIPI NIF 
2017/3622 ARBÚCIES P1700900B 
2017/4813 BANYOLES P1701600G 
2017/3651 CORNELLÀ DEL TERRI P1706100C 
2017/4915 MAIÀ DE MONTCAL P1711000H 
2017/1668 LES PRESES P1714800H 
2017/1448 RIUDAURA P1715800G 

 
Aquest error ha estat corregit  i s’ha elaborat de nou el document ANNEX1 de la 
Resolució. 
L’error no afecta ni a les puntuacions, ni a les subvencions econòmiques obtingudes 
inicialment i que figuren a l’annex. 
 
Proposo a la Junta de Govern que es substitueixi el document annex1 de la resolució 
de 20 de juny de 2017 per el que s’adjunta a aquest informe. 
 
Vist l’informe del cap del centre gestor, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d’Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
ÚNIC. Substituir el document annex 1 de la resolució de 20 de juny de 2017 pel que 
s’adjunta a aquesta proposta d’esmena. 
 
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 assumptes següents: 
 
26.1. JG941/000156/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar;  Cooperació Cultural (017):  Ampliació de la convocatòria de 
subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques 
gironines (exp. 2016/7978)  
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el 20 d’octubre de 
2015, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per 
al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines.  
 
En el Ple de 15 de novembre de 2016 es va aprovar l’esmena de les bases, que es 
van publicar, de forma inicial, al BOP núm. 225, de 24 de novembre de 2016 i 
definitiva al BOP núm. 8, de 12 de gener de 2017. 
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La convocatòria pública de les subvencions es va aprovar per Junta de Govern, en la 
sessió de 24 de gener de 2017 (2016/343) i es van publicar al BOP núm. 19, de 27 de 
gener de 2017. El període per presentar les sol·licituds començava l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al BOP i finalitzava el dia 10 de març de 2017. 
 
L’apartat b) de la convocatòria preveia la possibilitat d’incrementar-la amb una quantia 
addicional, derivada de l’augment de crèdits previstos inicialment a conseqüència de 
la incorporació de la subvenció directa de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura 
(OSIC) a la Diputació de Girona. 
 
La Junta de Govern de 16 de maig de 2017 ha aprovat el conveni de col·laboració 
entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural i la Diputació de Girona sobre la Xarxa Territorial de Museus de 
les Comarques de Girona. 
 
En el punt segon del conveni es concreta el finançament del qual l’aportació del 
Departament de Cultura corresponent a cent setanta-un mil euros (171.000,00 euros) 
es realitzarà mitjançant l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. L’OSIC atorga una 
subvenció directa a la Diputació de Girona, per aquest import, amb càrrec a la partida 
7495D/460000104/4431/0000, del pressupost vigent de l’OSIC.   
 
Atesos els antecedents anteriors i l’informe de la cap del centre gestor de Cooperació 
Cultural, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA:  
 
PRIMER. Declarar la disponibilitat del crèdit de 171.000,00 € a les aplicacions 
pressupostaries 500/3330/46200 i 500/3330/48000. 
 
SEGON. Ampliar la convocatòria de subvencions per al foment de projectes culturals 
als museus de les comarques gironines per import total de CENT SETANTA-UN MIL 
EUROS (171.000,00 €) d’acord amb el detall següent, i autoritzar la despesa 
addicional a la corresponent aplicació pressupostària:  
 

  Crèdits inicials Augment de 
convocatòria (€) 

Crèdits finals (€) 

500/3330/46200 127.500,00 € 162.190,48 € 289.690,48 € 

500/3330/48000 127.500,00 € 8.809,52 € 136.309,52 € 

TOTAL: 255.000,00 € 171.000,00 € 426.000,00 € 

 
TERCER. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
 
26.2. JG941/000039/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;  
Medi Ambient (014):  Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu relatiu a les tasques de vigilància per a 
la prevenció d'incendis forestals en el Parc Natural del Montseny, durant 
l'exercici de 2017, CN/421 (exp. 2017/6110)  
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La Diputació de Girona té la competència de gestió del Parc del Montseny, de forma 
coordinada amb la Diputació de Barcelona. 
 
El Pla de prevenció d’incendis forestals del Parc Natural del Montseny per al 2017 
contempla, pel que fa al sector de Girona, la instal·lació d’una central de coordinació 
d'ADF al Parc de Bombers de Sant Feliu de Buixalleu, un punt de guaita al Castell de 
Montsoriu i un programa d’actuacions especials els dies de màxim risc i propagació 
ràpida d’incendi amb les ADFs de Guilleries-Montseny i Riells del Montseny. 
 
El present conveni regularà la participació de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu 
en el Pla de prevenció d’incendis forestals del Parc Natural del Montseny per al 2017. 
 
D’acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu 
relatiu a les tasques de vigilància per a la prevenció d’incendis forestal en el Parc 
Natural del Montseny, durant l'exercici 2017 , que presenta el següent tenor literal: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU 
DE BUIXALLEU RELATIU A LES TASQUES DE VIGILÀNCIA PER A LA 
PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS EN EL PARC NATURAL DEL MONTSENY, 
DURANT L'EXERCICI DE 2017. Exp.2017/6110. CN/421 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. 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 del dia ..... 
I de l’altra l’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU, amb NIF P-1716900-D, 
representat  pel seu alcalde, l’Il·lm. Josep Roquet Avellaneda, assistit per la Sra. Pilar 
Berney Pujol, secretària general de l’Ajuntament. 
ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, la gestió del Parc Natural 
del Montseny en el territori de la demarcació de Girona, d’acord amb el Pla Especial 
del Parc del Montseny. 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu forma part del Consell Coordinador del Parc 
del Montseny, el qual és l’òrgan rector del Parc. 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny i en base al Pla Especial del Parc del Montseny, té com a objectiu prioritari 
la prevenció d’incendis forestals. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i 
Girona promouen, des del 1985, un pla d’informació i vigilància, que s’executa 
anualment mitjançant convenis amb els ajuntaments del parc. 
El Pla de prevenció d’incendis forestals del Parc Natural del Montseny per al 2017 
contempla, pel que fa al sector de Girona la instal·lació d’una central de coordinació al 
Parc de Bombers de Sant Feliu de Buixalleu i d’un punt de guaita al Castell de 
Montsoriu.  
El present conveni regularà la col·laboració entre la diputació de Girona i l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Buixalleu per al Pla de prevenció d’incendis forestals del Parc 
Natural del Montseny per al 2017. 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
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PACTES 
PRIMER. La Diputació de Girona donarà suport econòmic a l'Ajuntament de Sant 
Feliu de Buixalleu per cooperar en les tasques de vigilància per a la prevenció 
d'incendis forestals en el Parc Natural del Montseny, durant l'exercici de 2017, tot 
aportant fins a la quantitat de SET MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS i VINT 
CÈNTIMS (7.841,20 €), que corresponen a un màxim del 100 % de les despeses que 
es generin en aplicació del present conveni. Aquesta subvenció és compatible amb 
altres subvencions o ajuts sempre que no se sobrepassi el cost total de l’actuació. 
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva l'esmentada quantitat en favor de 
l'Ajuntament, prèvia justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al 
pressupost d'enguany. Es consideraran despeses subvencionables, les que hagin 
estat meritades dins del termini de justificació, encara que no hagin estat efectivament 
pagades. 
TERCER. L'Ajuntament destinarà la quantitat esmentada en la clàusula primera, a la 
contractació laboral del personal de la seva elecció, que conegui bé el territori del seu 
terme municipal, amb les següents determinacions: 
Pla de prevenció d'incendis 
Dues persones que realitzaran tasques de vigilància per a la prevenció d'incendis 
forestals amb les característiques, dates, horaris i localització que figuren en l’Annex 1 
d’aquest conveni i es detallen a continuació: 
Característiques: Les vigilàncies seran estàtiques (guaites), es realitzaran 
individualment i no podran coincidir en un mateix dia.  
Dates: De l’1 de juliol al 12 de setembre, diàriament.  
                                       2 dies de formació.  
Horaris: De les 11:00 a les 18:00 hores (7 hores/dia).  
Emplaçament:  Castell de Montsoriu 
Serà condició que cada un dels guaites contractats disposi de vehicle propi amb 
assegurança vigent per als desplaçaments al lloc de treball.  
Com a despeses de quilometratge per al total dels desplaçaments dels guaites es fixa 
la quantitat màxima de 466,20 euros, que serà abonada per la Diputació a 
l’Ajuntament prèvia justificació. 
Com a despeses de vestuari i EPIS es fixa la quantitat màxima de 250 euros/ 
persona, que serà abonada per la Diputació a l’Ajuntament prèvia justificació. 
Les dates i horaris detallats anteriorment són indicatius i si l'Ajuntament ho considera 
oportú, en base a les circumstàncies del servei i d’acord amb la direcció del Parc 
Natural, podrà modificar-los. 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada en coordinació amb els 
tècnics del Parc Natural. 
S’assigna a cada persona contractada, en concepte de formació, un import màxim de 
200 euros, els dies de formació seran fixats per la Diputació de Girona. Aquesta 
assignació només s’aplicarà en la formació promoguda per les administracions 
gestores del Parc i que els vigilants i/o informadors realitzin fora del seu horari de 
treball. Com a justificatiu caldrà presentar comprovant d’assistència a les sessions de 
formació. 
QUART. El termini de justificació de les despeses que es generin en aplicació del 
present conveni serà el 15 de novembre de 2017. Es fa constar que en la quantitat 
expressada en la clàusula primera, hi estan compreses totes les despeses, incloses 
les de desplaçaments, vestuari, la remuneració salarial, les quotes de la Seguretat 
Social i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de 
l'Ajuntament; per tant, la quantitat esmentada en la clàusula primera s'entén com a 
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màxima a aportar per la Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans 
s'ha justificat la despesa. No justificar la inversió dintre del termini i amb les 
condicions assenyalades, motivarà la modificació o revocació de la subvenció 
pendent, d’acord amb el que preveu l’ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
Per tal de percebre aquesta subvenció, l’Ajuntament haurà de presentar a la 
Diputació, abans del 15 de novembre de 2017, la següent documentació: 
Compte justificatiu simplificat i l’annex de relació de despeses signats, mitjançant el 
model disponible al web de la Diputació de Girona. 
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 pressupost acceptat, la subvenció es minorarà per tal que no 
superi el cost. 
Per tal de facilitar les tasques objecte del present conveni i prèvia petició expressa de 
l'Ajuntament, la Diputació podrà abonar, en qualitat de bestreta, el 50% de la quantitat 
indicada en la clàusula primera. 
CINQUÈ. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de 
caràcter personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la 
normativa, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
desplegada pel reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
SISÈ. Serà condició obligatòria que l’Ajuntament haurà de fer constar de forma 
explícita el finançament de la Diputació de Girona en tota la difusió o publicitat que 
realitzi del pla d'informació i de vigilància per a la prevenció d'incendis forestals en el 
Parc Natural del Montseny. 
SETÈ. Els uniformes dels guaites portaran els escuts o distintius necessaris per tal 
que puguin ser identificats correctament, on haurà de constar com a mínim el nom o 
logotip del Parc Natural del Montseny, de la Diputació de Girona i de l’ajuntament de 
Sant Feliu de Buixalleu. 
VUITÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, 
quedarà extingit pel seu compliment el dia 15 de novembre de 2017. 
NOVÈ. Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la 
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de 
les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquest conveni. 
DESÈ. Els tècnics del Parc treballaran coordinadament amb els informadors i faran el 
seguiment del pla d’informació i de les incidències que puguin sorgir. En cas de 
discrepàncies en la interpretació del conveni, es convocarà una comissió paritària 
formada per dos representants de cada part, per tal de resoldre-les. 
ONZÈ. Aquest conveni es subscriu a l’empara del règim jurídic establert als articles 
47- 53 de la Llei 40/2015 d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
DOTZÈ.. No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants; la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest dels seus pactes. 
TRETZÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment 
de la despesa, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix el 
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control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei 
38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional 
14a del mateix cos legal. 
CATORZÈ. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels 
pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 
38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona. 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per 
duplicat, 
Sant Feliu de Buixalleu,..Per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu Josep Roquet 
Avellaneda La secretària general Pilar Berney Pujol  Girona,.. Per la Diputació de 
Girona Pere Vila i Fulcarà El secretari general Jordi Batllori i Nouvilas.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 7.841,20 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1700/46201 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels 
documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu. 
 
26.3. JG941/000029/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;  
Medi Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions per al 
desenvolupament d'actuacions de conservació de patrimoni natural en espais 
d'interès natural (exp. 2017/5914)  
 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases 
específiques reguladores de subvencions per al desenvolupament d’actuacions de 
conservació de patrimoni natural en espai d’interès natural, aprovades pel Ple del dia 
20 de juny 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 convocatòria de subvencions per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació de patrimoni natural en espai d’interès natural anualitat 
2017, del següent tenor literal: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT 
D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL EN ESPAIS 
D’INTERÈS NATURAL (ANY 2017) 
1. Objecte i finalitat 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva als consorcis gestors d’Espais d’Interès Natural de la 
província de Girona, destinades a executar accions de conservació del patrimoni 
natural en espais d’interès natural, que tinguin com a finalitat la protecció dels valors 
naturals presents i la compatibilitat d’aquesta protecció amb el gaudi social dels 
espais naturals, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple 
de la Diputació en la sessió del dia 20 de juny de 2017.  
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
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L’import total destinat a la convocatòria va amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàriies següents: 
300/1700/46714 «Ajuts a consorcis patrimoni natural i biodiversitat»:  50.000 € 
400/9430/76700 «Ajuts a consorcis per a inversió. Assistència a Municipis»: 90.000 € 
Total: 140.000 €  
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds de subvenció és fins al dia 28 de juliol de 
2017. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la 
documentació que preveu l’article 6 de les bases reguladores. 
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament (EACAT) i han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2017 i fins a la 
data de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les despeses que són objecte de subvenció en aquesta 
convocatòria finalitzarà nou mesos després de la resolució d’atorgament, a comptar 
des de l’endemà de la recepció del trasllat per part del beneficiari. 
4. Termini de resolució i notificació 
4.1 Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants poden 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2 Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de la data 
en què s’adopti l’acord. 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 
un recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini 
d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació. 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic d’edictes de la Diputació, 
disponible a la Seu Electrònica (https://seu.ddgi.cat) i, d’acord amb el que preveu 
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà l’extracte al 
BOPG. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
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SEGON. Autoritzar la despesa de 50.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/46714 i de 90.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 400/9430/76700 de l'any 2017. 
 
TERCER. Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds comença 
l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el 28 de 
juliol de 2017. 
 
QUART. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler 
d’Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web 
corporativa. 
 
CINQUÈ. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la resolució de la convocatòria. 
 
 
27. Precs i preguntes 
 
No se’n formulen. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a dos quarts 
d’onze del matí, de la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi, el 
secretari, que en dono fe. 
__________________________________________________________________ 


