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ACTA 
EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

JUNTA DE GOVERN NÚM. 942 
 
 
 

CARÀCTER: Ordinària 
DATA: 18 de juliol de 2017 
HORA: 10:00 
LLOC: Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, els diputats Marta Felip i Torres, 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 

4 de juliol de 2017. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com disposa 

l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES 
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3. JG942/000051/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Concedir subvenció Ajuntament de La Cellera per 
consolidació i reforma de la coberta del pavelló (exp. 2017/6109) 

 
4. JG942/000050/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Renúncia subvenció de l'Ajuntament de La 
Cellera (exp. 2016/5492) 

 
5. JG942/000052/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
Peralada, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016 (exp. 
2016/4420 

 
6. JG942/000166/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar concessió subvencions Edicions 
centres d'estudis locals i comarcals convocatòria 2017 (exp. 2017/2126) 

 
7. JG942/000170/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar concessió subvencions 
publicacions d'interès local editades per ajuntaments - 2017 (exp. 2017/2364) 

 
8. JG942/000167/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar les subvencions per al Foment de 
Produccions Editorial any 2017 (exp. 2017/2154) 

 
9. JG942/000165/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de subvencions per a 
Activitats dels Centres d'Estudis Locals i Comarcals per a l'any 2017 (exp. 
2017/2125) 

 
10. JG942/000163/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia presentada pel 
Festival Internacional de Curtmetratges de La Bisbal de la subvenció concedida 
per al finançament del Festival Internacional de curtmetratges 2017 (exp. 
2017/3371) 

 
11. JG942/000158/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Resolució de la convocatòria de subvencions 
per al foment de projectes culturals en els museus de les comarques gironines 
(exp. 2016/7978) 

 
12. JG942/000159/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Protocol d'intencions entre la Diputació de 
Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona per l'adhesió dels museus de 
XTMCG al club de màrqueting de Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona (exp. 2017/6498) 

 
13. JG942/000161/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia presentada per 
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l'Ajuntament de Figueres a la subvenció nominativa per al Conservatori de Música 
(exp. 2017/6527).  

 
14. JG942/000157/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Pascual Arts Music, SLU per al finançamnent del Festival Strenes 2017 (exp. 
2017/6462) 

 
15. JG942/000168/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Òmnium Cultural, de Girona, per la finançament del Projecte d'activitats Òmnium 
Girona 2017 (exp. 2017/6331) 

 
16. JG942/000164/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Orquestra de Cadaqués, SL, per al finançament de la Jove Orquestra de les 
comarques gironines (exp. 2017/6456) 

 
17. JG942/000160/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació de Música Moderna de Girona per al finançament de l'activitat de 
l'escola (exp. 2017/5621) 

 
18. JG942/000162/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa al 
Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la UdG per al finançament d'activitats 
culturals (exp. 2017/6372) 

 
19. JG942/000137/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Monuments (018): Incoació procediment de reintegrament parcial d'una 
subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià per a la restauració 
d'un claustre d'època medieval (exp. 2017/2586) 

 
20. JG942/000032/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Conveni de col.laboració entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Breda per al desenvolupament del programa pedagògic "El 
Montseny a l'Escola". CN/2833- (exp. 2017/6078) 

 
21. JG942/000033/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Resolució de subvencions del programa de suport a actuacions en 
camins rurals i matèria forestal 2017 (exp. 2017/28) 

 
22. JG942/000031/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per al desenvolupament del Programa 
Pedagògic "El Montseny a l'Escola". CN/2832- (exp. 2017/6085) 

 
23. JG942/000042/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Concessió d'una pròrroga en la justificació de la subvenció 
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concedida al Consorci de L'Estany pel projecte " Creació d'un itinerari terapèutic 
circular al Pla dels Estanyols (fases 1 i 2)" (exp. 2017/3300) 

 
24. JG942/000040/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Conveni entre Diputació de Girona, CILMA i Nissan Iberica S.A. 
CN/3607 (exp. 2017/6449) 

 
25. JG942/000041/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Resolució de la campanya "Del Pla a l'Acció", 2017 (exp. 2017/41) 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
 
26. JG942/000031/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Convocatòria de subvencions per al suport als 
programes municipals d'ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 
anys i no professionals, d'esports individuals (exp. 2017/6348) 

 
27. JG942/000015/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 

Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nominativa a l'Agència innovació i 
desenvolupament Garrotxa-DinamiG per al finançament de l'organització de la 
Fira Orígens (exp. 2017/3752) 

 
28. JG942/000014/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 

Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria de subvencions per al 
programa de suport a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent-
Col·lectius (exp. 2017/6374) 

 
29. JG942/000012/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa Viària 

(013): Prendre coneixement del document Programes de conservació i millora de 
la seguretat viària redactat pel Servei de Xarxa Viària Local (exp. 2017/6717) 

 
30. Proposicions urgents 
 
31. 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 4 de juliol de 2017 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de juliol 
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 
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3. JG942/000051/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Concedir subvenció 
Ajuntament de La Cellera per consolidació i reforma de la coberta del 
pavelló (exp. 2017/6109) 

 
L'Ajuntament de La Cellera ha sol·licitat en data 23-06-17 una subvenció exclosa de 
concurrència per al finançament de l’obra “Consolidació i reforma de la coberta del 
pavelló municipal d'esports” i en motiva l’interès públic el fet que actualment el pavelló 
es troba clausurat des del mes de desembre, atès que segons un informe de 
diagnosi, l’estructura actual del pavelló no compleix amb els requeriments de 
seguretat que fixa la normativa vigent. Això ha comportat haver de traslladar totes les 
activitats esportives programades ens els pavellons de les localitats veïnes d’Amer i 
d’Anglès. 
 
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 150.000,00 € (75.000,00 € l’any 2017 i 75.000,00 € l’any 2018) a 
l’Ajuntament de La Cellera 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 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 

6109/2017 Ajuntament de 
La Cellera 

P1720100E Consolidació i reforma de la coberta 
del pavelló municipal d'esports 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionabl
es 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament  
 

Import a 
justificar 
 

270.407,13 € 270.407,13 € Any 2017    75.000,00 €
Any 2018    75.000,00 €
Total         150.000,00 €

55,47% 270.407,13 € 
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SEGON. Aplicació pressupostària. Autoritzar i disposar la despesa d'import 75.000,00 
€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 400/9420/76202 del pressupost de l’any 
2017 i per un import de 75.000,00 € amb càrrec al pressupost de l'any 2018. 
 
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 i període d’execució. Es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de despeses de la sol·licitud 
presentada pel beneficiari, d’import 270.407,13 €; les quals s’hauran de realitzar 
abans de la data fitxada per a la seva justificació. 
 
CINQUÈ. Justificació. La subvenció s’ha de justificar, dins un termini que finalitza el 
dia 31 d’octubre de 2018 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 270.407,13€ 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 
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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. 
 
4. JG942/000050/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Renúncia subvenció de 
l'Ajuntament de La Cellera (exp. 2016/5492) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 1 de març de 2016, va concedir 
a l’Ajuntament de La Cellera una subvenció de 37.800,00 € per a les obres 
d’adequació de la coberta del pavelló municipal, amb càrrec a la partida 
400/9420/76202 del pressupost general de 2016 i amb un termini per a justificar fins 
el 30 de novembre de 2016. 
 
En data 2 de novembre de 2016 l’Ajuntament sol·licita una pròrroga per a justificar la 
subvenció argumentant que en el moment de fer l’acta de comprovació de replanteig, 
la direcció facultativa de l’obra va sol·licitar la comprovació de la càrrega de 
l’estructura de la coberta del pavelló; la Diputació va concedir la pròrroga fins el 14 
d’abril de 2017. 
 
Finalment, en data 13 d’abril, l’Ajuntament comunica que un cop realitzat l’estudi 
resulta que l’actual estructura és del tot insuficient per a suportar l’increment de 
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càrregues derivades de la solució constructiva prevista en el projecte inicial d’import 
42.000,00 €.  
 
L’informe de la direcció facultativa conclou que no resulta possible dur a terme les 
obres previstes i que cal desistir i modificar el projecte, per la qual cosa l’Ajuntament 
de la Cellera presenta la renúncia de la subvenció concedida de 37.800,00 € i 
comunica que un cop tinguin el nou projecte sol·licitaran una nova subvenció. 
 
D'acord amb aquests antecedents i d'acord 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. Acceptar la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de La Cellera, 
d’import 37.800,00 €, concedida per a les obres d’adequació de la coberta del pavelló 
municipal, amb càrrec a la partida 400/9420/76202 del pressupost general de 2016 i 
en conseqüència deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del dia 1 de març 
de 2016. 
 
SEGON: Traslladar a l’Ajuntament la present resolució. 
 
5. JG942/000052/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Peralada, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2016 (exp. 2016/4420 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Peralada de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, d’import 30.358,60 
€;  
 
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 Peralada 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 de Peralada Pressupost € Subvenció € Total € 

Subvenció 
inicial 

1.Obres 
complementàries al 
centre social de 
Peralada. 

21.127,51 21.127,51    

  2.Confecció i 
subministrament d'una 
barra per al centre 
social  

10.409,63 9.231,09  30.358,60  
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Canvi 
destí 

1.Obres 
complementàries al 
centre social de 
Peralada 

16.344,34 16.344,34    

  2.Confecció i 
subministrament d'una 
barra per al centre 
social  

14.233,20 14.014,26  30.358,60  

 
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. 
 
6. JG942/000166/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar concessió subvencions 
Edicions centres d'estudis locals i comarcals convocatòria 2017 (exp. 
2017/2126) 

 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions per a Edicions dels 
Centres i Instituts d’Estudis Locals i Comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació de 
Girona en la sessió de 21 de febrer de 2017, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. 34 , de 24 de febrer de 2017. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 4 d’abril de 2017, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.72, de 12 d’abril de 2017. 
 
Atès l’informe de l’òrgan instructor, de 23 de juny de 2017, i l’acta de la Comissió 
Avaluadora, realitzada el dia 27 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 Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents: 
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SEGON. Disposar la despesa total de 43.841,39 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 503/3341/48000 “Subvencions per a edicions dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals” del pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Desestimar la sol·licitud que es detalla a continuació pels motius que 
s’indiquen:  
 

EXP. CIF CENTRE PUBLICACIÓ MOTIU DE DESESTIMACIÓ 

2017/5193 G17399098 
TALLER 
D’HISTÒRIA 
DE CELRÀ 

“Biografies 
celranenques” 

No compleix amb el requisit 
d’incloure el número d’ISSN o 
ISBN, tal com s’estableix al punt 1 
de les Bases reguladores 

 

EXP. 

 
 
CIF CENTRE PUBLICACIÓ PUNT 

SUBVEN- 
CIÓ 

% DE 
FINANÇ
AMENT 

IMPORT A 
JUSTIFI- 
CAR 

2017/4518 
 
G17048125 

AMICS DE 
BESALÚ I EL 
SEU COMTAT 

El territori de Besalú 
abans del comtat 
(Quadern de les 
Assemblees II) 

32 1.141,38 € 63,41 1.800,00 €

2017/5195 
 
G55039481 
 

ASSOCIACIÓ 
GRUP DE 
RECERCA DE 
CERDANYA 

ERA 2 (2017) 27 896,70 € 49,40 1.815,00 €

2017/5194 G17436064 

INSTITUT 
D'ESTUDIS 
EMPORDANES
OS 

Annals volum 48 34 4.987,50 € 35,97 13.867,36 €

2017/5454 G55057665 
ASSOCIACIÓ 
MIRMANDA 

Mirmanda 12 
"D'Argelès a Calais" 

31,5 3.518,94 € 66,40 5.300,00 €

2017/5471  
INSTITUT 
D'ESTUDIS 
GIRONINS 

Annals de l'IEG volum 
LVIII 

33,5 4.981,25 € 43,88 11.353,00 €

2017/5494 G17594698 
ASSOCIACIÓ 
D'HISTÒRIA 
RURAL 

Protoindustrialització en 
terra de masos. L'àrea 
de Besalú, 1750-1850 
(títol provisional) 

34 4.987,50 € 83,13 6.000,00 €

2017/5519 G17313933 
CENTRE 
D'ESTUDIS 
TOSSENCS 

El sublim i el quotidià 
dels fars de Catalunya. 
Paisatge, tècnica, 
cultura i societat a partir 
dels àlbums (...) 

31,5 4.956,25 € 56,12 8.832,00 €

2017/5534 G17207234 

PATRONAT 
D'ESTUDIS 
HISTÒRICS 
D'OLOT I 
COMARCA 

Annals del Patronat 
núm. 28 

32,5 3.478,13 € 63,24 5.500,00 €

2017/5552 V17288150 
CENTRE 
D'ESTUDIS 
SELVATANS 

Quaderns de la Selva, 
29 

32,5 4.968,75 € 87,17 5.700,00 €

2017/5561 V17262023 

CENTRE 
D'ESTUDIS 
COMARCALS 
DE BANYOLES 

Dels museus de 
ciències del segle XIX 
al concepte museístic 
del segle XXI. Cent 
anys del Museu Darder 

29 4.925,00 € 64,80 7.600,00 €

2017/5560 

 
G17434713 

INSTITUT 
D'ESTUDIS 
DEL BAIX 
EMPORDÀ 

Estudis del Baix 
Empordà 35 5.000,00 € 

38,46 

13.000,00 €

       TOTAL 43.841,39 €   
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QUART. Anul·lar el saldo sobrant d’import 11.158,61 euros de l’aplicació 
pressupostària 503/3341/48000 “Subvencions per a edicions dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals”.  
 
CINQUÈ. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
SISÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la 
sol·licitud dels quals hagi estat desestimada. 
 
7. JG942/000170/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar concessió subvencions 
publicacions d'interès local editades per ajuntaments - 2017 (exp. 
2017/2364) 

 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions per a publicacions 
d’interès local editades per ajuntaments, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona 
en la sessió de 21 de febrer de 2017, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) núm. 39, de 24 de febrer de 2017. 
 
Vista la convocatòria aprovada  per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en 
data 4 d’abril de 2017, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 72, 
de 12 d’abril de 2017. 
 
Atès l’informe de l’òrgan instructor, de 20 de juny de 2017, i l’acta de la Comissió 
Avaluadora, de 27 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 Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents: 
 

EXP. NIF 
NOM 
BENEFICIARI PUBLICACIÓ 

PUN-
TUA-
CIÓ 

IMPORT 
SUBVENCIÓ

% 
FINAN
ÇA-
MENT 

IMPORT A 
JUSTIFI-
CAR 

2017/ 
4497 

P1715100
B 

Ajuntament de 
Quart 

Montnegre al segle 
XIV. Estudi i edició 
dels capbreus de 
Santa Maria de 
Cervià de 1314 i 
1356 30 1.591,20 € 18,21 8.736,00 €

2017/ 
4617 

P1703800
A 

Ajuntament de 
Calonge 

Festival de Música 
de Calonge 
{Interludi}. 50 
edicions (1968-2017) 40 2.295,60 € 25,78 8.903,16 €

2017/ 
4823 P1706900F 

Ajuntament 
d’Espinelves 

Espinelves: records 
fotogràfics d'un poble 
de les Guilleries 40 1.506, 07 € 38,26 3.936,40 €
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2017/ 
5034 

P1707000
D 

Ajuntament 
d’Espolla 

Espolla Recull 
documental (844-
1900) 40 1.064,78 € 38,26 2.783,00 €

2017/ 
5092 

P1712700
B 

Ajuntament de 
Palau-saverdera Revivint vells temps 45 1.402,73 € 44,13 3.178,65 €

2017/ 
5138 

P1703600
E 

Ajuntament de 
Fontanals de 
Cerdanya 

Fontanals de 
Cerdanya 
desaparegut 40 2.295,60 € 37,29 6.156,80 €

2017/ 
5355 

P1705500
E 

Ajuntament de 
Cervià de Ter 

El Castell de Cervià. 
Guia Històrica i 
Arqueològica 40 1.568,88 € 38,26 4.100,58 €

2017/ 
5374 

P1716400
E 

Ajuntament de 
Salt 

Miralls de colors 
brillants al carrer 
Llarg 25 867,30 € 19,95 4.347,60 €

2017/ 
5375 

P1700068
H 

Ajuntament de 
l'Escala 

L'Alfolí de la Sal de 
l'Escala 35 1.943,40 € 7,77 25.000,00 €

2017/ 
5392 

P1707600
A 

Ajuntament de 
Fontcoberta 

La parròquia de 
Fontcoberta 50 2.341 € 50 4.682,00 €

2017/ 
5393 

P1705200
B 

Ajuntament de 
Castelló 
d'Empúries 

Castelló, vila 
d'arxius. 30 anys 
d'arxiu municipal 
(1987-2017) 35 1.850,41 € 32,39 5.712,91 €

2017/ 
5394 

P1717400
D 

Ajuntament de 
Sant Hilari 
Sacalm 

Sant Hilari Sacalm, 
Anuari 2016 30 1.591,20 € 15,45 10.300,00 €

2017/ 
5396 P1719500I 

Ajuntament de 
Sant Aniol de 
Finestres 

Masos i molins de 
Sant Aniol de 
Finestres, vida, 
records i 
transformació 40 2.295,60 € 31,87 7.203,00 €

2017/ 
5435 

P1704300
A 

Ajuntament de 
Camprodon 

Manel Surroca, 
malgrat l'absència, el 
color 35 1.425,16 € 32,39 4.400,00 €

2017/ 
5443 P1719200F 

Ajuntament de 
Santa Cristina 
d'Aro 

Proses de viure a 
Solius 35 1.943,40 € 29,79 6.524,10 €

2017/ 
5477 

P1714800
H 

Ajuntament de 
Les Preses 

Els vells oficis i les 
noves professions a 
les Preses. Persones 
- Segle XX 45 2.647,80 € 8,69 30.467,21 €

2017/ 
5530 P1725100J 

Ajuntament de St. 
Julià del Llor i 
Bonmatí 

Històries i imatges de 
Sant Julià del Llor i 
Bonmatí 40 1.154,59 € 38,26 3.017,74 €

2017/ 
5531 P1722700J 

Ajuntament de 
Vidreres 

Vidreres: una mirada 
enrere. Volum II. 
Recull gràfic 1880-
1990 30 1.275,89 € 26,52 4.811,04 €

2017/ 
5550 

P1705900
G 

Ajuntament de 
Colera Molinàs 40 573,90 € 38,26 1.500,00 €

2017/ 
5639 

P1715900
E 

Ajuntament de 
Riudellots de la 
Selva 

La Festa Major al 
llarg del temps 30 1.591,20 € 11,67 13.631,60 €

2017/ 
5640 

P1701600
G 

Ajuntament de 
Banyoles 

El poblat dels 
prodigis. La Draga 
(Banyoles) un poblat 
dels primers 
agricultors 35 1.943,40 € 32,39 6.000,00 €

2017/ 
5641 

P1710200
E 

Ajuntament de 
Lloret de Mar 

Esteve Fàbregas i 
Barri: l'home i la seva 
obra 35 1.943,40 € 30,63 6.344,00 €

2017/ 
5642 

P1708300
G 

Ajuntament de 
Garriguella 

Garriguella al segle 
XX 45 2.200,71 € 44,13 4.986,89 €
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2017/ 
5643 

P1720600
D 

Ajuntament de 
Susqueda 

Susqueda abans de 
la presa. Recull de 
vivències personals 40 1.147,80 € 38,26 3.000,00 €

2017/ 
5644 

P1717900
C 

Ajuntament de 
Sant Julià de 
Ramis 

L'Esglèsia de tot un 
poble 35 1.550,96 € 32,39 4.788,38 €

2017/ 
5645 

P1715000
D 

Ajuntament de 
Puigcerdà 

XXI Premi Vila de 
Puigcerdà 25 327,29 € 20,65 1.584,96 €

2017/ 
5672 78001496D 

Entitat Municipal 
Descentraitzada 
de l'Estartit 

L'Estartit i les Illes 
Medes. Biografia 
d'un poble de la 
Costa Brava 45 2.647,80 22,44 11.800,00 €

    TOTAL 44.987,07 €   

 
SEGON. Disposar la despesa total, de 44.987,07 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 503/3340/46201 del pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Anul·lar el saldo sobrant d’import 12,93 € de l’aplicació pressupostària 
503/3340/46201 “Programa d’edicions d’interès local als ajuntaments”. 
 
QUART. Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions. 
 
8. JG942/000167/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar les subvencions per al 
Foment de Produccions Editorial any 2017 (exp. 2017/2154) 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions per al Foment de Produccions 
Editorials, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 21 de febrer de 
2017, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 39, de 24 de 
febrer de 2017. 
 
Vista la convocatòria pública de subvencions per al foment de produccions editorials 
per a l’any 2017 aprovada per la Junta de Govern, en data 4 d’abril de 2017 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 72 de 12 d’abril de 2017. 
 
Vist l’informe de l’òrgan instructor, de data 23 de juny de 2017, i l’acta de la Comissió 
Avaluadora, de data 27 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 Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, ACORDA  
 
PRIMER. Redistribuir el imports previstos inicialment a la convocatòria pública de 
subvencions per la Foment de Produccions Editorials per a l’any 2017 d’acord amb el 
detall següent: 
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Aplicació 
pressupostària 

Línia subvenció Crèdits inicials 
destinats a la 
convocatòria 

Crèdits finals 
destinats a la 
convocatòria 

Variació del 
crèdit 

Crèdits 
sobrants 

503/3340/47901 Edició llibres 
editors 

60.000,00 € 64.515,04 € +4.515,04 € 0,00 € 

503/3340/48000 Edició llibres ONLS 25.000,00 € 20.073,17 € -4.926,83 € -411,79 € 
TOTAL  85.000,00 € 84.588,21 €  -411,79 € 

 
SEGON: Concedir les subvencions que es detallen a continuació i disposar la 
despesa per import total 64.515,04 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
503/3340/47901 (programa de subvencions per edició de llibres d’interès local per 
editors) del pressupost general de 2017. 
 

EXP. NIF EDITOR PUBLICACIÓ PUNT. IMPORT A 
JUSTIFICAR 

% 
FINANÇA-

MENTt 

2017/4487 40295231J 

Toni 
Cassany 
Riera 

Toni Cassany, 30 
anys de pintura 15 810,87 € 22,00 

2017/4498 B55080048 
Edicions 
Sidillà SL 

Microcatalunya. 
Un viatges pels 
pobles més petits 25 2.125,00 € 20,61 

2017/4500 B55080048 
Edicions 
Sidillà, SL 

La gastronomia 
dels camins. Més 
de cent receptes 
de cuina festes 
amb plantes 
boscanes 25 2.125,00 € 29,93 

2017/4506 40308355G 

Dolors 
Vilamitjana 
Carandell 

Esquitxos de 
Girona 20 1.750,00 € 25,00 

2017/4579 40352726P 
Lara Pujol 
Garriga Temps de flors 25 1.700,00 € 10,10 

2017/5143 B17572702 
Brau 
Edicions Artemísia 25 1.014,90 € 42,50 

2017/5145 40437564E 

Marta 
Costa-Pau i 
Bea Íngrida-Àfrica 20 1.176,00 € 35,00 

2017/5148 40437564E 

Marta 
Costa-Pau i 
Bea Em dic la veu 20 955,50 € 35,00 

2017/5173 17832607V 

Rafel 
Ponsatí I 
Terradas 

Josep Ponsatí i 
Ponsatí (1907-
1948). Un mestre 
entre dos mons. 15 1.100,00 € 11,25 

2017/5197 B59902767 

Viena 
Serveis 
Editorials, 
SL 

La cuina antiga. 
Ibers, grecs i 
romans. Els 
primers 
plats…….. 25 2.125,00 € 32,89 

2017/5261 B55248678 

Ficta 
Edicions i 
publicacions 
SL 

Integral per a 
piano 25 2.125,00 € 40,48 

2017/5262 35060579T 

Rafael 
Dalmau 
Català 

El patrimoni 
medieval de la 
Cerdanya i el 
Capcir 25 2.125,00 € 20,59 
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2017/5264 B55248678 

Ficta 
Edicions i 
publicacions 
SL El nostre Nadal 25 2.125,00 € 42,50 

2017/5382 B17166844 

Edicions 
Baix 
Empordà 

Miquel Ros, 
històries en tinta 25 1.515,13 € 42,50 

2017/5383 B64358047 

Editorial 
Comanegra 
SL 

El repte dels 100 
Cims a les CCGG 25 2.125,00 € 31,87 

2017/5386 J60877958 

Gorbs 
Comunicaci
ó 

Aeròdroms 
republicansde 
Girona 1936-1939 25 1.921,00 € 25,75 

2017/5401 J60877958 
Gorbs 
Comunicció La Muga 25 2.023,00 € 23,31 

2017/5402 B17166844 

Edicions 
Baix 
Empordà 

Crònica d'un  any 
2016 25 2.125,00 € 35,17 

2017/ 
5429 40446018N 

Montserrat 
Cufí 
Adroher 

Miscel.lànima per 
a tu 15 574,75 € 15,77 

2017/5473 40433715Z 

Montserrat 
Segura i 
Feliu 

Els diaris de Sara 
Ford 15 1.025,75 € 27,50 

2017/5475 B17572702 
Brau 
Edicions  Cortal Marí 25 722,50 € 42,50 

2017/5478 40454296X 

Dolors 
Garcia 
Cardaso 

La il·lusió del 
pallasso 15 990,00 € 26,40 

2017/5479 40431137N 

Dolors 
Gibert 
Viñolas Miscel·lània 15 855,25 € 25,49 

2017/5480 A59056853 

Publicacion
s de 
l'Abadia de 
Montserrat Missó impossible 20 1.682,80 € 34,99 

2017/5482 B17947011 
Editorial 
Gavarres 

La gent de 
Girona. Hostals, 
fondes i hotels 25 1.700,00 € 10,01 

2017/5491 40517855C 

Gerard 
Xarles 
Batlle 

Dolmes, menhirs i 
coves. 
Monuments 
megalítics del 
Baix Empordà, el 
Gironès i la Selva 25 1.615,00 € 20,79 

2017/5492 A59056853 

Publicacion
s de 
l'Abadia de 
Montserrat De viva veu 25 1.968,60 € 42,50 

2017/5514 B59902767 

Viena 
Serveis 
Editorials, 
SL 

Monuments de 
Catalunya. Un 
recorregut pel 
patrimoni cultural 25 2.125,00 € 13,47 

2017/ 
5553 77279493E 

Mia 
Masgrau 
Ventura 
(Edicions 
MMV) 

Història de l'esport 
a Banyoles fins 
els JJOO '92 25 2.125,00 € 18,40 

2017/5554 B25503566 
Edicions 
Salòria SL 

Les majestats 
romàniques de la 
Cerdanya 25 1.700,00 € 29,82 
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2017/5556 37662573G 

Maria 
Raspall 
Blanco 

Laia, teràpia d'un 
pastís. Relat 15 304,70 € 27,50 

2017/5557 B17947011 
Editorial 
Gavarres 

25 anys de la 
carbonera de Sant 
Climent de Peralta 30 1.800,00 € 14,95 

2017/5562 
Y2128353
Q 

Carlos 
Marcelo 
Caballero Legenda Gerunda 15 877,53 € 27,50 

2017/5603 B17741240 

Documenta 
Universitari
a . Edicions 
a Petició SL 

Pensament i llegat 
de F. Xavier 
Llorens Barba 20 746,22 € 35,00 

2017/ 
5604 B17741240 

Documenta 
Universitari
a . Edicions 
a Petició SL 

L'obra de 
Francesc 
Mirabent 20 628,04 € 35,00 

2017/5608 40454298N 

Lluís 
Mandado 
Rossell 

La revenja Borja. 
Orland furiòs al 
escobert 15 1.375,00 € 19,10 

2017/5609 B55086136 

Accent 
llibres SL 
(Edicions de 
la Ela 
Geminada) Un ningú i cent mil 30 2.000,00 € 50,00 

2017/5611 35060579T 

Rafael 
Dalmau 
Català 

La Companyia 
Catalana a Orient 30 2.500,00 € 12,19 

2017/5614 B55086136 

Accent 
llibres SL 
(Edicions de 
la Ela 
Geminada) Valentino 25 1.232,50 € 42,35 

2017/5678 40413478V 

M. Pilar 
carreras 
Caussa 

El pobles de l'Alt  
Empordà volum, 2 30 2.500,00 € 20,10 

2017/5679 40419705B 
Anna M. 
Velaz Sicart 

Els pobles de l'Alt 
Empordà, volum 1 30 2.500,00 € 20,90 

          64.515,04 €  

 
TERCER. Aprovar l’autorització i cancel·lació de despeses segons es desprèn del 
quadre anterior, el que suposa també l’anul·lació del saldo sobrant de la convocatòria 
per import de 411,79 euros de l’aplicació 503/3340/48000. 
 
QUART. Concedir les subvencions que es detallen a continuació i disposar la 
despesa per import total de 20.073,17 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
503/3340/48000 (programa de subvencions per edició de llibres d’interès local per a 
ONLS) del pressupost general de 2107. 
 
 
EXP. NIF ENTITAT PUBLICACIÓ PUNT. IMPORT A 

JUSTIFICAR 
%  
finançame
nt 

2017/4971 G17118803 Ass. Amics 
del 
Montseny 

XXXII 
Monografies del 
Montseny 

25 2.000,00 € 33,33 
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2017/5066 G17162595 Ass. Veïns 
Mas 
Ramada 

Mas Ramada i el 
seu entorn 

15 450,00 € 18,75 

2017/5154 G17480112 Ass. Amics 
del Castell 
de Sant 
Ferran 

Episodis del 
Castell de Sant 
Ferran ( 4rt volum)

25 2.000,00 € 50,00 

2017/5330 G17053646 Club 
Marina 
Casinet 

La plaça petita 25 500,00 € 17,32 

2017/5456 G17853094 Club 
Esportiu 
d'Espolla 

En acostem al 
centenari del Club 
Esportiu Espolla 

15 1.305,00 € 45,00 

2017/5474 G17837261 Fundació 
Albert 
Tomàs 
Bassols 

Santa Maria de 
Vilabertran. La 
preservació del 
monument 

15 2.250,00 € 17,30 

2017/5493 G17992314 Fundació 
Privada 
Catalana 
Atrium Artis

7 portes+1 20 1.600,95 € 47,50 

2017/5496 G17116211 Casal de 
l'Obrera 

65 anys de teatre 15 2.250,00 € 40,56 

2017/5564 G17257908 Capella 
Polifònica 
de Girona 

Josep Viader i 
Moliner (1917-
2012) Música 
Coral 

20 2.375,00 € 39,58 

2017/5565 G55292809 Ass. 
Selvans 

Bosc i salut 20 1.367,05 € 46,51 

2017/5567 G17699117 Mans 
Màgiques 
del Món 

Una vida màgica 
(de la Costa Brava 
al món) 

15 2.250,00 € 9,07 

2017/ 
5568 

G17873142 Fundació 
Privada 
Víctor Mora

Víctor Mora, 
l'aventura 
d'escriure 

15 1.094,40 € 45,00 

2017/5606 G08310070 Òmnium 
Cultural 

Premi sambori 
Òmnium 2017. 
Demarcació 
Girona.-Nord 
Catalunya 

15 630,77 € 45,00 

     20.073,17 €  

 
CINQUÈ. Desestimar les sol·licituds que es relacionen pels motius que s’indiquen: 
 

EXP. NIF ENTITAT PUBLICACIÓ Motiu 

2017/5506 G17203852 Ass. de pares i 
alumnes de 
l'Institut de 
Batxillerat Jaume 
Vicens Vives 

175 anys de l'Institut 
Jaume Vicens Vives. 
Miscel·lània d'estudis 

Art. 4. de Bases 
Reguladores  
(Estan excloses les 
AMPES) 

2017/5566 38140105X Mireia Augué 
Domínguez 

La Laura lluita per l'Alex Art. 1. de Bases 
Reguladores  
(No té un mínim de 49 
pàgines) 

 
SISÈ: Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà  que 
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accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que 
siguin d’aplicació. 
 
SETÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris de 
la sol·licitud dels quals ha estat desestimada. 
 
9. JG942/000165/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de 
subvencions per a Activitats dels Centres d'Estudis Locals i Comarcals per 
a l'any 2017 (exp. 2017/2125) 

 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions per a Activitats dels 
Centres i Instituts d’Estudis Locals i Comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació de 
Girona en la sessió de 21 de febrer de 2017, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. 34 , de 24 de febrer de 2017. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 4 d’abril de 2017, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.72, de 12 d’abril de 2017. 
 
Atès l’informe de l’òrgan instructor, de 23 de juny de 2017, i l’acta de la Comissió 
Avaluadora, realitzada el dia 27 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 Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents: 
 

EXP. CIF CENTRE ACTIVITAT PUNT. SUBVENCIÓ 

% DE 
FINAN-
ÇA- 
MENT 

IMPORT A 
JUSTIFI-
CAR 

2017/4520 G17048125

AMICS DE 
BESALÚ I EL 
SEU 
COMTAT 

XXVI Seminari de 
romànic: Besalú 
dispers. La fortuna 
del patrimoni artístic 
romànic de l'antic 
comtat 

30 499,80 € 
 

61,70 
 

810,00 €

2017/5367 
 
G17594698
 

ASSOCIACIÓ 
D'HISTÒRIA 
RURAL 

Curs "Introducció a 
la lectura de 
documents notarials 
de la Catalunya 
medieval" 

34 800,00 € 88,89 900,00 €

2017/5455 G55057665
ASSOCIACIÓ 
MIRMANDA 

Jornades sobre 
fronteres 

31 2.955,00 € 57,38 5.150,00 €

2017/5503 G17300955
CENTRE 
D'ESTUDIS 
ESCALENCS 

VIII Jornades del 
Centre d'Estudis de 
l'Escala 

28,5 651,58 € 97,25 670,00 €

2017/5518 G17313933
CENTRE 
D'ESTUDIS 
TOSSENCS 

L'obra pública i els 
seus professionals 
(s.XVIII-XX). 
Biografies, projectes, 
impacte 
modernitzador. 

33,5 2.992,50 € 44,33 6.750,00 €
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2017/5525 G55039481

ASSOCIACIÓ 
GRUP DE 
RECERCA 
DE 
CERDANYA 

Difusió per mitjans 
digitals de les 
revistes Ker i Querol 

21,5 850,78 € 93,75 907,50 €

2017/5528 G17436064

INSTITUT 
D'ESTUDIS 
EMPORDANE
SOS 

Cicle de 
conferències 2017: 
La banda sonora de 
l'Empordà. Dels 
trobadors a la cobla. 

32 2.227,50 € 68,54 3.250,00 €

2017/5533 G17207234

PATRONAT 
D'ESTUDIS 
HISTÒRICS 
D'OLOT I 
COMARCA 

XII Cicle Xerrades i 
Premis a treballs de 
recerca i projectes 
finals cicles 
formatius. 

31 2.462,50 € 19,70 12.500,00 €

2017/5551 V17288150 
CENTRE 
ESTUDIS 
SELVATANS 

X Trobada d'Entitats 
Locals de Cultura i 
Patrimoni 

28 2.910,00 € 83,14 3.500,00 €

2017/5559 G17434713

INSTITUT 
D'ESTUDIS 
DEL BAIX 
EMPORDÀ 

Recorregut pels 
hospitals de sang de 
s'Agaró 

23 567,00 € 47,25 1.200,00 €

       TOTAL 16.916,66 €   

 
SEGON. Disposar la despesa total de 16.916,66 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 503/3341/48001 “Subvencions per a activitats dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals” del pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Desestimar la sol·licitud que es detalla a continuació pels motius que 
s’indiquen:  
 

EXP. CIF CENTRE ACTIVITAT 
MOTIU 
DESESTIMACIÓ 

2017/5370 V17262023 
CENTRE D’ESTUDIS 
COMARCALS DE 
BANYOLES 

XXIV Col·loqui de Tardor. 
L’Església gòtica de Santa 
Maria de Turers 

No compleix amb el 
període d’execució de 
l’activitat que s’estableix 
al punt 3 de les Bases 
reguladores 

 
QUART. Anul·lar el saldo sobrant d’import 8.083,34 euros de l’aplicació 
pressupostària 503/3341/48001 “Subvencions per a activitats dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals”.  
 
CINQUÈ. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
SISÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la 
sol·licitud dels quals hagi estat desestimada. 
 
10. JG942/000163/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia presentada 
pel Festival Internacional de Curtmetratges de La Bisbal de la subvenció 
concedida per al finançament del Festival Internacional de curtmetratges 
2017 (exp. 2017/3371) 
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La Junta de Govern de la Diputació del 18 d’abril de 2017 va concedir una subvenció 
nominativa al Festival Internacional de Curtmetratges de La Bisbal per al finançament 
del Festival Internacional de curtmetratges (exp. 2017/3371) 
 
Amb data de 30 de juny de 2017, el Festival Internacional de Curtmetratges de La 
Bisbal ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció concedida 
per la Junta de Govern del 18 d’abril de 2017, descrita prèviament (Registre 
d’entrada: 1-2017-012293-2).  
 
Atès allò que disposa l´article 94 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 119.3 
i 128.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions. 
 
Vist l’informe 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. Acceptar formalment la renúncia presentada pel Festival Internacional de 
Curtmetratges de La Bisbal, amb NIF G55262430, a la subvenció de 3.000,00 € 
concedida per la Junta de Govern del 18 d’abril de 2017 (2017/3371) i procedir a 
l’arxiu i tancament d’aquest expedient. 
 
SEGON. Cancel·lar el document comptable corresponent a la subvenció concedida, 
descrita en el punt primer d’aquest acord, per l’import de TRES MIL EUROS 
(3.000,00 €).  
 
TERCER. Notificar aquest acord al Festival Internacional de Curtmetratges de La 
Bisbal. 
 
11. JG942/000158/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Resolució de la convocatòria de 
subvencions per al foment de projectes culturals en els museus de les 
comarques gironines (exp. 2016/7978) 

 
Vistes les Bases Específiques Reguladores de subvencions per al foment de 
projectes culturals en els museus de les comarques gironines (BOP núm. 208, de 28 
d’octubre de 2015). 
 
Vista l’esmena de les Bases Específiques Reguladores de subvencions per al foment 
de projectes culturals en els museus de les comarques gironines (BOP núm. 225, de 
24 de novembre de 2016) 
 
Vista la Convocatòria de subvencions per al foment de projectes culturals als museus 
de les comarques gironines en l'anualitat de 2017 (BOP núm. 19, de 27 de gener de 
2017. 
 
Vista l'acta de la Comissió Qualificadora que va tenir lloc el dia 23 de maig de 2017. 
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Vist l'informe del 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. Autoritzar i disposar la despesa per l’import global de 426.000,00 €, 
concedir en ferm les sol·licituds que es relacionen tot seguit i lliurar el primer 
pagament del 80% en aplicació de la base 13 de les específiques reguladores: 
 

 MUSEU Tercer/NIF SOL·LICITAT PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ 1r pagament 

2017/2648 

Ecomuseu-
Farinera de 
Castelló 
d'Empúries 

Ecomuseu-
Farinera de 
Castelló 
d'Empúries 
P1700069F 35.000,00 € 45,25 22.003,16 € 11.001,58 €

2017/2742 

Museu 
Arqueològic 
de Banyoles 

Ajuntament de 
Banyoles 
P1701600G 35.000,00 € 42,75 20.980,88 € 10.490,44 €

2017/2649 
Museu 
Darder 

Ajuntament de 
Banyoles 
P1701600G 35.000,00 € 40 19.856,38 € 9.928,19 €

2017/2741 
Museu de la 
Garrotxa 

ICCO                 
P1700038A 35.000,00 € 53 25.172,21 € 12.586,10 €

2017/2629 
Museu de la 
Mediterrània 

Museu de la 
Mediterrània 
Q1700569E 35.000,00 € 51,5 24.558,84 € 12.279,42 €

2017/2737 
Museu de la 
Pesca 

Museu de la 
Pesca 
G17752635 35.000,00 € 51,25 24.456,62 € 12.228,31 €

2017/1928 

Museu de 
l'Anxova i 
de la Sal 

ADET                 
P1700068H 35.000,00 € 42,75 20.980,88 € 10.490,44 €

2017/2701 
Museu de 
l'Empordà 

Ajuntament de 
Figueres 
P1707200J 35.000,00 € 41,5 20.469,75 € 10.234,87 €

2017/2254 

Museu del 
Cinema - 
Col·lecció 
Tomàs 
Mallol 

Museu del 
Cinema - 
Col·lecció 
Tomàs Mallol 
G17423583 35.000,00 € 48,5 23.332,12 € 11.666,06 €

2017/2610 

Museu del 
Joguet de 
Catalunya 

Museu del 
Joguet 
G17535717 35.000,00 € 50 23.945,48 € 11.972,74 €

2017/2659 
Museu del 
Mar 

Ajuntament de 
Lloret de Mar 
P1710200E 35.000,00 € 51 24.354,39 € 12.177,19 €

2017/2700 

Museu del 
Suro de 
Palafrugell 

Museu del 
Suro 
P6712404J 34.999,99 € 49,5 23.741,02 € 11.870,51 €

2017/2695 
Museu dels 
Sants 

Museu dels 
Sants 
G17825951 35.000,00 € 41,5 20.469,75 € 10.234,87 €

2017/2192 

Museu 
d'Història de 
la Ciutat de 
Girona 

Ajuntament de 
Girona 
P1708500B 34.500,00 € 40,5 19.774,25 € 9.887,13 €

2017/2613 

Museu de 
Sant Feliu 
de Guíxols 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Guíxols 
P1717000B 35.000,00 € 46,5 22.514,30 € 11.257,15 €
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2017/2601 

Museu 
Etnogràfic 
de Ripoll 

Ajuntament de 
Ripoll 
P1715600A 33.600,00 € 36,5 17.688,19 € 8.844,10 €

2017/2605 

Museu 
Etnològic 
del 
Montseny. 
La Gabella 

Ajuntament 
Arbúcies 
P1700900B 35.000,00 € 50 23.945,48 € 11.972,74 €

2017/2595 

Museu 
municipal 
de Llívia 

Ajuntament de 
Llívia 
P1710100G 15.283,54 € 28,5 6.617,30 € 3.308,65 €

2017/2698 

Museu 
Municipal 
Josep 
Aragay 

Ajuntament de 
Breda 
P1703000H 6.598,78 € 31,25 3.069,08 € 1.534,54 €

2017/1923 
Patronat  
El Call 

Patronat el 
Call 
P6708502G 34.800,00 € 37 18.523,20 € 9.261,60 €

2017/2607 
Terracotta 
Museu 

Ajuntament de 
la Bisbal 
d'Empordà 
Q1700639F 35.000,00 € 32,5 16.789,56 € 8.394,78 €

2017/2256 
Tresor de la 
catedral 

Capítol de la 
Catedral de 
Girona 
R1700103C 6.325,34 € 28,75 2.757,15 € 1.378,58 €

TOTAL         426.000,00 € 213.000,00 €

 
SEGON. Acceptació de la subvenció. D’acord a l’article 21.4 de l’Ordenança General 
de subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari 
l’acceptació expressa de la subvenció en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord. 
 
TERCER. Justificació. Establir com a data límit del termini de justificació de la 
subvenció concedida el 30 de novembre de 2017, tal i com s’estableix en el punt 
tretzè de les bases específiques. 
 
QUART. Notificar aquest acord a tots els beneficiaris que consten en el segon punt 
d’aquest acord. 
 
12. JG942/000159/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Protocol d'intencions entre la 
Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona per 
l'adhesió dels museus de XTMCG al club de màrqueting de Cultura i 
Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona (exp. 2017/6498) 

 
La Diputació de Girona forma part de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques 
gironines. Una de les funcions de la Xarxa és la de desenvolupar línies de cooperació 
entre els equipaments, de manera que les accions siguin més eficaces i eficients.  
 
En els darrers anys, des de la funció cooperativa de la Xarxa es treballen els públics, 
tan des del vessant de la comunicació (més presència a les xarxes socials i en l’àmbit 
digital), com des del de captació de nous públics. A la demarcació de Girona un dels 
públics potencials consumidor de l’oferta dels equipaments museístics és el públic 
turista. Formar part del Club Cultura del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, 
ofereix als museus de la Xarxa la possibilitat de treballar de forma coordinada amb 
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altres agents culturals del territori que també es dirigeixen a aquest públic i 
desenvolupar propostes turístiques de qualitat. 
 
És d’interès compartit per les dues parts, Diputació de Girona i Patronat de Turisme 
Costa Brava, col·laborar en reforçar les estratègies l’objectiu de les quals sigui la 
difusió dels equipaments museístics de la demarcació de Girona i fer-los arribar a 
nous públics, especialment al públic turístic. 
 
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. Aprovar la minuta de protocol d’intencions a subscriure entre la Diputació de 
Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el text del qual es transcriu com 
segueix: 
 
“PROTOCOL D’INTENCIONS ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA PER A L’ADHESIÓ DELS 
MUSEUS DE LA XARXA TERRITORIAL DE MUSEUS DE LES COMARQUES 
GIRONINES AL CLUB DE MÀRQUETING DE CULTURA I IDENTITAT DEL 
PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA.  
Girona,  
REUNITS 
El Sr. Miquel Noguer i  Planas, com a vicepresident primer de la Diputació de Girona, 
amb NIF P-1700000A i domicili a la Pujada de Sant Martí, 4-5 de Girona, 
expressament facultat, per impossibilitat del seu president titular, de conformitat amb 
l’art. 8 del reglament orgànic de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple corporatiu de 
16 de juliol 1985, darrerament modificat per acord del Ple 24 de novembre del 2015. 
I d’una altra l’Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, actuant en qualitat de President del 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, amb domicili social a l’avinguda Sant 
Francesc, 29, 3a planta, 17001 de Girona i CIF A-17031246. 
Actua en ús de les atribucions dels seus respectius càrrecs i es reconeixen 
mútuament i recíprocament per a fer-ho. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
I.- El de 9 d’abril de 2015 es va signar el conveni marc de la Xarxa Territorial de 
Museus de les comarques gironines, entre la Diputació de Girona i la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament de Cultura, al qual si van adherir quasi la totalitat 
dels museus registrats de la província de Girona. La Xarxa de Museus està integrada, 
a la data de signatura del present conveni, pels 26 museus especificats a l’Annex 1. 
II.- L’objecte d’aquest conveni és la coordinació per part del Departament de Cultura i 
de la Diputació de Girona de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques 
Gironines, amb la finalitat de dur a terme totes les actuacions necessàries per 
potenciar les funcions pròpies dels museus com a institució cultural pública, impulsar 
la seva projecció social i cultural i fer-los sostenibles en el context econòmic actual.  
La Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya van acordar que les funcions 
pròpies de la xarxa territorial són les següents: 
funció cooperativa: detectar les necessitats dels museus que s’han de resoldre 
mitjançant la mancomunació i /o la provisió de serveis estables i d’una economia 
d’escala adequada, i avaluant-ne els seus resultats. Aquesta funció es planteja com a 
comunitat d’interessos, en la qual  els museus són beneficiaris dels béns i serveis que 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 24

els proveeix la xarxa, però també en poden ser aportadors en base a les seves 
capacitats i potencialitats. Especial rellevància tenen en aquest sentit les altres xarxes 
de museus existents a les comarques de Girona, amb les quals es fomentarà i 
potenciarà el seu treball i cooperació conjunta.   
funció de foment: donar suport econòmic directe a actuacions de valor afegit dels 
museus de la Xarxa, mitjançant la concessió de subvencions en procediments de 
concurrència pública. 
III.- 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. En el marc 
d’aquests objectius, treballa per als museus del territori establint vincles i vies de 
col·laboració amb els agents culturals. 
IV.- El Patronat de Turisme Costa Brava Girona treballa, en tant que factor afavoridor 
del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en polítiques de dinamització o 
promoció turística del territori, apostant per la qualitat i la diversificació i pel 
desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn l’oferta dels municipis en el 
mercat intern i extern. 
V.- Des del Club de Màrqueting de Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona es treballa en l’ estructuració i posicionament de l’oferta cultural de les 
marques Costa Brava i Pirineu de Girona. En el marc d’aquest club es potencia la 
sensibilització del fenomen turístic entre els museus de la demarcació, la 
professionalització d’aquests i la promoció de l’oferta museística tant a nivell local, 
estatal i internacional.  
Així doncs, les parts acorden subscriure aquest Protocol d’acord amb els següents 
PACTES 
Primer.- Objecte. 
L’objecte d’aquest conveni és formalitzar el descompte que se’ls aplicarà sobre la 
quota de membre als museus que pertanyin a la Xarxa Territorial de Museus de les 
comarques gironines que s’adhereixin al Club de Màrqueting de Cultura i Identitat del 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, ja que es considera positiva i necessària 
l’adhesió dels museus integrants de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques 
gironines a l’esmentat Club de Màrqueting, incentivant aquestes adhesions amb un 
descompte especial del 25% sobre la quota anual estipulada, per tal d’establir 
dinàmiques de treball conjunt a nivell promocional, generar sinèrgies amb el sector 
turístic i destacar la valuosa activitat de preservació i difusió que aquestes entitats fan 
del territori i del patrimoni.   
Segon.- Obligacions de les parts. 
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A. es compromet a aplicar un 
descompte especial del 25% sobre la quota anual de membre del Club de Màrqueting 
de Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, en els supòsits 
següents: 
En Museus que formin part de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques 
gironines i que ja formin part del Club de Màrqueting de Cultura i Identitat del Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona, se’ls hi aplicarà el descompte a partir de la quota de 
l’exercici posterior a la signatura d’aquest document. 
En Museus que formin part de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques 
gironines i que encara no formin part del Club de Màrqueting de Cultura i Identitat del 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, en el moment de la seva adhesió. 
En Museus que s’adhereixin, a partir de la data de signatura del present acord, a la 
Xarxa Territorial de Museus de les comarques gironines, i vulguin ser membres del 
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Club de Màrqueting de Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, 
en el moment de la seva adhesió. 
En el cas que el Museu deixi de formar part de la Xarxa Territorial de Museus de les 
comarques gironines, perdrà el dret al descompte especial del 25% sobre la quota 
anual de membre del Club de Màrqueting de Cultura i Identitat del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona. 
Els Museus que formin part de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques 
gironines i s’adhereixin al Club de Màrqueting de Cultura i Identitat del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona es comprometen a acceptar expressament i complir les 
condicions d’adhesió i el Reglament Intern del Club de Cultura i Identitat, així com a 
complir els requisits específics del Club. Així mateix, es comprometen a fer efectiva la 
quota anual establerta.  
Tercer.- Causes de resolució.  
Seran causes d’exclusió del Club de Màrqueting de Cultura i Identitat del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona els següents supòsits: 
En el cas que el Museu adherit no respecti el reglament intern del Club de Màrqueting 
de Cultura i Identitat. 
En el cas que el Museu adherit no faci efectiva la quota anual establerta. 
Quart.- Confidencialitat.  
Les parts conserven a tota hora, tant durant la vigència del Conveni com desprès del 
seu acabament, el compromís de confidencialitat de tota la informació que els hagi 
estat subministrada o que hagin adquirit en el transcurs de la relació de les 
obligacions que pel present document els correspongui, i no la revelessin a cap 
persona ni societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui amb 
la finalitat del conveni. 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyala a l’inici. 
 
ANNEX 1 
 
Museus integrants de la Xarxa territorial de museus de les comarques 
gironines. 
 

Museu Etnològic del Montseny. La Gabella 

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles 

Museu Darder. Espai d'Interpretació de l'Estany 

Terracotta. Museu de terrissa i ceràmica industrial de la 
Bisbal 

Museu Municipal Josep Aragay 

Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries 

Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries 

Museu de l'Anxova i de la Sal 

Museu de l'Empordà 

Museu del Joguet de Catalunya 
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Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona - SAM 
Girona 

Museu d'Art de Girona 

Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol 

Museu d'Història de Girona 

Museu d'Història dels Jueus 

Tresor de la Catedral de Girona 

Museu Municipal de Llívia 

Museu del Mar de Lloret de Mar 

Museu de la Garrotxa 

Museu dels Sants d'Olot 

Museu del Suro de Palafrugell 

Museu de la Pesca de Palamós 

Museu Etnogràfic de Ripoll 

Museu d'Història. Sant Feliu de Guíxols 

Museu de la Mediterrània 

Museu d'Arqueologia de Catalunya-Ullastret 

” 
SEGON. Facultar àmpliament el vicepresident primer 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 Patronat de Turisme Costa Brava Girona, els 
equipaments relacionats a l’annex del conveni i a la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni. 
 
13. JG942/000161/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia presentada 
per l'Ajuntament de Figueres a la subvenció nominativa per al 
Conservatori de Música (exp. 2017/6527).  

 
En el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Figueres, per al Conservatori 
de Música. 
 
Amb data de 28 de juny de 2017 l’Ajuntament de Figueres ha presentat una sol·licitud 
de renúncia de l’esmentada subvenció (registre d’entrada: 1-2017-012155-2) i s’ha 
instruït l’expedient corresponent (2017/6527). 
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A la sol·licitud s’exposa que malgrat l’Ajuntament va crear i licitar el servei del 
Conservatori, guanyant el contracte la Fundació Clerch i Nicolau, encara no s’ha 
pogut posar en funcionament. 
 
Atès allò que disposen els articles 93 i 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 119.3 i 
128.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions. 
 
Vist l’informe del centre gestor, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar,  per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Figueres, 
de la subvenció per al Conservatori de Música, per un import de 10.000,00 €. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Figueres. 
 
14. JG942/000157/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a Pascual Arts Music, SLU per al finançamnent del Festival 
Strenes 2017 (exp. 2017/6462) 

 
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del Festival Strenes 2017 i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (exp. 2017/6462). 
 
El  Festival Strenes ja és el referent musical de la música del nostre país de la 
primera meitat de l'any. Més de 28.000 espectadors i prop de 40 mitjans acreditats a 
la darrera edició, avalen l'èxit d'aquest festival. 
El perfecte equilibri entre els concerts de pagament i els concerts gratuïts, entre els 
concerts a espais amb cadires i concerts a peu dret, entre els concerts a espais 
patrimonials de la ciutat i a espais que recolzen la música en directe, entre els artistes 
consolidats i els artistes emergents, fan que aquesta cinquena edició serveixi per 
preservar i gaudir de tot allò aconseguit fins ara i viure el bon moment pel que passa 
el festival. Strenes ja és cita obligada tant pels artistes catalans com per la premsa i el 
públic, i encara el futur en l'increment  d'Strenes i en la nova Secció Internacional, que 
a partir d'ara permetrà veure artistes estrangers. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació de Música Moderna de Girona, 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 
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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, Esports i 
Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, per al 
finançament de l’organització del Festival Strenes 2017, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/6462 Pascual Arts 
Music, SLU 

B17887894 Festival 
Strenes 2017 

Fins al 30 
d’abril de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

351.000,00 € 351.000,00 € 40.000,00 € 11,4 % 351.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUARANTA MIL EUROS, 
(40.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47905 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 30 d’abril de 2017.   
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, accepta la subvenció, així 
com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades 
en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 40.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament de l’11,4 %, 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. 
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SETÈ. Règim de justificació.  
Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 351.000,00 € 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 
del Festival Strenes 2017. 
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 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 Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
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NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
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 
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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 Pascual Arts Music, SLU, de Figueres. 
 
15. JG942/000168/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a Òmnium Cultural, de Girona, per la finançament del Projecte 
d'activitats Òmnium Girona 2017 (exp. 2017/6331) 

 
Òmnium Cultural, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del projecte d’activitats Òmnium Girona 2017 i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2017/6331). 
 
Les diferents delegacions d’Òmnium a la província de Girona porten a terme tot un 
seguit d’activitats destinades a diferents públics per tal d’apropar la cultura a tots els 
ciutadans i amb la intenció de cobrir espais de promoció de la cultura catalana. Les 
principals activitats que es plantegen per  a la demarcació són: cicles de lectura i 
conferències; festivals; concursos; rebuda de la Flama del Canigó... A més, enguany, 
s’ha creat la nova seu d’Òmnium al Baix Empordà. 
 
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 
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 d’Òmnium Cultural, 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 es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Òmnium Cultural, de Girona, per al finançament del 
projecte d’activitats Òmnium Girona 2017, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/6331 Òmnium Cultural G08310070 Projecte 
d’activitats 
Òmnium 
Girona 2017 

Fins al 15 de 
novembre de 
2017 
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Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

12.800,00 € 12.800,00 € 6.000,00 € 46,87 % 12.800,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SIS MIL EUROS, (6.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48034 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.  
Es considera que Òmnium Cultural, de Girona, 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 46,87%, 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.  
Òmnium Cultural, de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
12.800,00 € 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; 
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d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del projecte d’activitats. 
 
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 Òmnium Cultural, de Girona, 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 
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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. Òmnium Cultural, de Girona, 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.  
 
Òmnium Cultural, de Girona, 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 
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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 Òmnium Cultural, de Girona. 
 
16. JG942/000164/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Orquestra de Cadaqués, SL, per al finançament de la Jove 
Orquestra de les comarques gironines (exp. 2017/6456) 
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L’Orquestra de Cadaqués, SL, de Barcelona, ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament de la Jove Orquestra de les comarques gironines l’any 2017 i s’ha 
instruït l'expedient corresponent (exp. 2017/6456). 
 
El projecte de la Jove Orquestra de les comarques gironines és una de les activitats a 
la qual l’Orquestra de Cadaqués vol dedicar un major esforç i valora més important, 
perquè entén que és una aposta decidida de futur. L’objectiu d’aquesta activitat és el 
d’establir a mig termini un mecanisme sòlid de connexió permanent entre les escoles 
de música de totes les comarques de Girona que permeti fomentar l’establiment d’una 
xarxa de treball musical estable a la demarcació, entre d’altres. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Orquestra de Cadaqués, 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 president diputat de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’ Orquestra de Cadaqués, SL, de Barcelona, per al 
finançament de la Jove Orquestra de les comarques gironines, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/6456 Orquestra de 
Cadaqués, SL 

B64094139 Jove orquestra 
de les 
comarques 
gironines 

Fins al 23 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 
 

43.700,00 € 43.700,00 € 7.500,00 € 17,16 % 43.700,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SET MIL CINC-CENTS 
EUROS, (7.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47921 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
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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 23 de juliol de 2017.   
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’ Orquestra de Cadaqués, 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 7.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament de l’17,16 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’ Orquestra de Cadaqués, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
43.700,00 € 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 
del projecte. 
 
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 setembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’ Orquestra de Cadaqués, 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 requeriment que es dirigeixi 
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’ Orquestra de Cadaqués, SL, 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.  
 
L’ Orquestra de Cadaqués, 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:  
 

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 l’ Orquestra de Cadaqués, SL. 
 
17. JG942/000160/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Associació de Música Moderna de Girona per al finançament 
de l'activitat de l'escola (exp. 2017/5621) 

 
L’Associació de Música Moderna de Girona ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament de l’activitat de l’escola de música l’any 2017 i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2017/5621). 
 
L’Escola de Música Moderna realitza una tasca socioeducativa en relació amb el jazz i 
la música moderna a la demarcació de Girona. Entre els projectes més rellevants cal 
citar l’Escena Musical Transfronterera, en col·laboració amb el Conservatori de 
Perpinyà i amb la Fundació de Músics de Barcelona; el projecte “Bit of Broadway”, 
primer espectacle educatiu internacional de teatre musical a l’espai català 
transfronterer; i el Jardí Artístic, programa d’innovació i d’investigació educativa 
endegat per l’EMMG conjuntament amb el Centre de formació teatral El galliner i 
l’Escola Municipal d’Arts de Girona. 
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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 cooperació econòmica amb equipaments culturals estratègics. L’objectiu 
principal d’aquesta línia és garantir el manteniment de l’oferta cultural. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació de Música Moderna de Girona, 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 de Música Moderna de Girona, per al 
finançament de l’organització de l’activitat de l’escola l’any 2017, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/5621 Associació de 
Música Moderna de 
Girona 

G55176630 Activitat de 
l’escola 

Fins al 31 
d’octubre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

198.366,00 € 198.366,00 € 15.000,00 € 7,56 % 198.366,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUINZE MIL EUROS, 
(15.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48040 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.  
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 l’Associació de Música Moderna de Girona, 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 15.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 7,56 %, 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 de Música Moderna de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, 
per l’import de 198.366,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en 
el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats de l’escola. 
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 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 de Música Moderna de Girona, 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 
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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 de Música Moderna de Girona, 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;  
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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 de Música Moderna de Girona, 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. 
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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 de Música Moderna de Girona. 
 
18. JG942/000162/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa al Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la UdG per al 
finançament d'activitats culturals (exp. 2017/6372) 

 
El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de les activitats del 2017 i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2017/6372). 
 
El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG disposa cada any en el seu 
pressupost d’una partida destinada a ajuts orientats a la promoció de l’activitat 
universitària, els premis pels projectes final de carrera i cicles de conferències.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb universitats i centres d’estudis superiors. 
L’objectiu principal d’aquesta línia és fomentar l’accés al coneixement i a la formació 
professional superior a les comarques de Girona. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la 
UdG, 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 al Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la 
UdG, per al finançament de l’activitat del 2017, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/6528 Patronat de 
l’Escola Politècnica 
Superior de la UdG 

G17241506 Activitats 
culturals 

Fins al 15 de 
novembre 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

272.216,14 € 48.600,00 € 28.500,00 € 58,64 % 48.600,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-VUIT MIL CINC-
CENTS EUROS (28.500,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3260/48006 del pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter 
singular i està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en 
el pressupost de la sol·licitud, concretament a les que corresponen al Cicle de 
conferències, les activitats de Promoció de l’Activitat Universitària i la 22ena edició 
dels Premis PFC, 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. D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari 
l’acceptació expressa de la subvenció. 
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament. De conformitat amb allò que disposa l’article 
34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació 
expressa d’aquest acord, de conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al 
pagament de DINOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (19.950,00 €), en 
concepte de bestreta, que correspon al 70% de l’import de la subvenció, com a 
finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. 
El pagament es farà sense necessitat de constitució de fiança o garantia. 
 
Quan EL Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG, hagi presentat al 
Registre General de la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de 
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conformitat amb el que s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la 
quantitat de VUIT MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS (8.550,00 €), 
corresponents al 30% restant. 
 
SETÈ. Règim de justificació. El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG 
ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 48.600,00 € corresponents a 
l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu 
normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat 
de documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats subvencionades. 
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. 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 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 el Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG presenti la 
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el 
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions 
que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la 
UdG, 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.  
 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 50

El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG, 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.  

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
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subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a el Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la 
UdG. 
 
19. JG942/000137/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Monuments (018): Incoació procediment de reintegrament 
parcial d'una subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià 
per a la restauració d'un claustre d'època medieval (exp. 2017/2586) 

 
El centre gestor de Monuments ha constatat que en la subvenció atorgada a 
l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, corresponent a la convocatòria de subvencions 
per a la restauració i conservació d’immobles de valor patrimonial de les comarques 
gironines per a l’anualitat 2016, la resolució de la qual va ser aprovada per la Junta de 
Govern de data 31 de maig d’aquell any, l’existència d’incidències que motiven l’inici 
del procediment de reintegrament parcial de la subvenció atorgada per a la 
restauració de l’antic claustre del monestir de Sant Miquel de Fluvià. 
 
Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions, i l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions; i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Vist l’informe del cap de Monuments, la Junta de Govern, a proposta del president de 
la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Iniciar el procés de reintegrament per import de 2.632,98 € de la part no 
justificada de la subvenció atorgada per a la restauració de l’antic claustre del 
monestir de Sant Miquel de Fluvià, que es relaciona tot seguit: 
 

Exp. NIF Beneficiari Subvenció Reintegrament 

2586 P1718400C Sant Miquel de 
Fluvià 

28.000,00 € 2.632,98 € 

 
SEGON. Requerir a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià perquè presenti les 
al·legacions que consideri oportunes en la seva defensa, en el termini de quinze dies 
comptats des de la data de notificació del present acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià. 
 
20. JG942/000032/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Conveni de col.laboració entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Breda per al desenvolupament del programa pedagògic 
"El Montseny a l'Escola". CN/2833- (exp. 2017/6078) 
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La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc del Montseny i 
en base al Pla especial del Parc del Montseny i el Decret 105/87 de declaració del 
Montseny com a Parc Natural, té entre els seus objectius prioritaris l’educació 
ambiental de la població escolar dels municipis del Parc natural i la Reserva de la 
Biosfera del Montseny. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona 
disposen, des del 2012/13, del programa d’educació ambiental “El Montseny a 
l’Escola”, que s’executa anualment mitjançant convenis amb els ajuntaments del parc. 
 
El programa “El Montseny a l’Escola” contempla pel que fa al sector de Girona, els 
centres públics d’educació infantil i primària Dr. Carulla d’Arbúcies, Alzines Balladores 
de Sant Feliu de Buixalleu, Montseny de Breda i Els Castanyers – ZER Guilleries de 
Viladrau.  
 
El programa d’educació ambiental  “El Montseny a l’escola” s’ha vingut desenvolupant 
a l’Escola Montseny, d’educació primària de Breda, des del 2012/13, participant-hi el 
2008/09 com a escola pilot. Durant el curs 2016/17 participa en el programa amb un 
total de 6 grups: 2 grups de Cicle Inicial, 2 grups de Cicle Mitjà i 2 grups de Cicle 
Superior. 
 
Vista la necessitat de renovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona 
i l’Ajuntament de Breda per al desenvolupament del programa pedagògic “El 
Montseny a l’escola”, que implica el finançament de les tasques de suport a l’Escola 
Montseny de Breda amb una aportació de 4.700,00 € durant l’exercici de 2017. 
  
El present conveni regularà la participació de l’Ajuntament de Breda per al 
desenvolupament del programa pedagògic “El Montseny a l’Escola”, directament 
relacionat amb el Parc Natural del Montseny. Any 2017. CN/2833- Exp. 2017/6078. 
 
Vist que hi ha crèdit suficient, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni amb l'Ajuntament de Breda relatiu al 
desenvolupament del programa pedagògic “El Montseny a l’Escola”, any 2017, que 
presenta el següent tenor literal: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE BREDA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
PEDAGÒGIC “EL MONTSENY A L’ESCOLA”. CN/2833. Exp. 2017/6078. 
_________________________________________________________________ 
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 Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data ............................ 
AJUNTAMENT DE BREDA, NIF P17003000H, representat pel seu alcalde, l’Il·lm. Sr. 
Dídac Manresa i Molins, assistit pel Sra. Maite Pérez i Vicente secretària general de 
l’Ajuntament. 
ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ. 
Primer.- Que la Diputació de Girona té encomanada la gestió del Parc Natural del 
Montseny en el seu àmbit territorial, en base al Pla Especial del Parc del Montseny. 
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Segon.- Que el Parc Natural del Montseny promou el programa d’educació ambiental  
“El Montseny a l’escola”, destinat directament als/les alumnes de primària dels 
municipis del Montseny. Un dels seus objectius és apropar el Parc a la població local, 
promovent la seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el coneixement de la 
gestió que es fa a l’espai i dels usos que hi conflueixen. També pretén fomentar la 
qualitat dels programes educatius del Parc i el treball en xarxa dels equipaments.  
Tercer.- Que, el programa d’educació ambiental  “El Montseny a l’escola” s’ha vingut 
desenvolupant a l’Escola Montseny, d’educació primària de Breda, des del curs 
2012/13.  
Quart.- Que l’Ajuntament de Breda i la Diputació argumenten la conveniència de 
reforçar la col·laboració en la implementació del programa d’educació ambiental  “El 
Montseny a l’escola”, mitjançant la subscripció d’un conveni propi per als propers 
anys. 
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER.- L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per a la col·laboració 
entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Breda en els projectes, actuacions i 
serveis que, relacionats amb el Parc Natural del Montseny, es desenvolupin en el 
marc del programa d’educació ambiental “El Montseny a l’escola” a l’Escola Montseny 
d'educació primària de Breda, durant els anys 2017 (curs escolar 2016/17), 2018 
(curs escolar 2017-2018), 2019 (curs escolar 2018-2019) i 2020 (curs escolar 2019-
2020). 
SEGON.- Objectius i descripció dels treballs 
a) La col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Breda s’estableix, 
mitjançant aquest conveni, en base a la identificació d’una sèrie d’àmbits de treball i 
interès mutu, que es relacionen a continuació, sense que això exclogui la possibilitat 
d’incorporar-ne de nous en el futur: 
- Promoure la participació i adscripció al programa pedagògic “El Montseny a 
l’escola”, de les escoles públiques d’educació primària dels municipis de l’àmbit del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. 
- Facilitar l’assessorament a l’equip docent de l’escola Montseny, per tal de poder 
incorporar al seu currículum escolar el programa “El Montseny a l’escola”.  
La col·laboració en aquests àmbits es pot concretar de diverses maneres, entre 
d’altres: 
- Facilitar la participació d’educadors ambientals per realitzar tasques de tutorització i 
suport als mestres. 
- Posar a disposició de l’escola els materials elaborats per dur a terme les activitats 
programades en les unitats didàctiques del programa “El Montseny a l’escola”. 
- Realització de jornades o sessions de formació. 
- Facilitar eines i espais per resoldre dubtes i per intercanviar i compartir experiències 
en el desenvolupament de les activitats del programa.   
- Posar a disposició de l’escola eines per fer el seguiment i l’avaluació de les activitats 
contingudes en les unitats didàctiques del programa “El Montseny a l’escola”. 
- La cooperació tècnica i l’assessorament mutu. 
b) Serà la comissió de seguiment, establerta en el pacte novè, la que proposarà i 
definirà el pla anual de treball que haurà de ser ratificat pels respectius òrgans de 
govern de les parts intervinents.  
Per a l’any 2017, es concreta el següent pla anual de treball:  
- Import curs 2016-2017: Quatre mil set-cents euros (4.700,00€) 
- Escola/es participant/s: 1 
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- Número de grups per cicle educatiu: 
1) Cicle inicial: 2 grups 
2) Cicle mitjà: 2 grups 
3) Cicle superior: 2 grups 
- Proposta d’avaluació de les activitats 
TERCER.- La Diputació de Girona es compromet a: 
a) Facilitar la participació d’educadors ambientals vinculats al Parc Natural del 
Montseny a l’Escola Montseny de Breda en tasques de tutorització, conducció, suport 
als mestres, seguiment i avaluació de les activitats contingudes en les unitats 
didàctiques del Programa “El Montseny a l’escola”. 
b) participar en el finançament de les tasques de suport a l’Escola Montseny 
derivades del compliment dels objectius d’aquest conveni, amb una quantitat anual 
que proposarà, anualment, la comissió de seguiment, en primer lloc en funció de la 
disponibilitat pressupostària de la Diputació de Girona, i en segon lloc, en funció de la 
previsió anual de grups escolars de cadascuna de les escoles que participaran en el 
programa “El Montseny a l’escola”. Aquesta proposta haurà de ser aprovada per 
resolució del President de la Diputació de Girona per a què sigui vàlida.  
El preu de les activitats/grup tindran les següents consideracions: 
Quan el personal educador participant en el programa pedagògic iniciï per primer cop 
una unitat didàctica de cicle inicial, mitjà o superior a l’escola d’educació primària del 
municipi, la Diputació de Girona finançarà anualment 1.200 € per a un primer grup 
escolar i 700 € per a grups restants (altres línies del mateix curs) que imparteixin la 
mateixa unitat didàctica, corresponents al 100% de la despesa de personal educador. 
Quan el personal educador participant continuï desenvolupant en anys posteriors la 
mateixa unitat didàctica en el mateix centre escolar, la Diputació de Girona finançarà 
anualment 700 €/grup escolar. 
El pagament d'aquestes partides inclou els conceptes de presentació personalitzada 
del Programa i la Unitat didàctica als mestres del centre escolar a l’inici de cada curs, 
la tutorització del curs, conducció de la sortida del 2on bloc i suport en la preparació 
de les sortides de cada bloc, i l’avaluació de les activitats. La major aportació 
econòmica assignada a un primer grup escolar respon a una major dedicació en les 
tasques de preparació de les activitats, així com a la coordinació i conducció de totes 
les sortides en iniciar una unitat didàctica per primer cop al centre escolar. 
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions o ajuts.  
c) Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que 
es convoquin. 
QUART.- L’Ajuntament de Breda es compromet a: 
a) Col·laborar amb la Diputació de Girona en la realització d’iniciatives de caràcter 
ambiental o educatiu relacionades amb el Parc Natural i en el marc d’aquest 
programa. 
b) Aportar els mitjans necessaris per tal de complir els objectius d’aquest conveni i dur 
a terme les actuacions que se’n derivin, assignant el personal i els recursos propis 
que siguin necessaris. 
c) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en 
qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi en el marc d’aquest conveni, i incloure 
l’anagrama i el nom de la Diputació de Girona en tota la publicitat que l’Ajuntament de 
Breda editin referent al Parc Natural del Montseny. 
d) Fer el seguiment de l’execució del programa “El Montseny a l’escola” al centre 
educatiu que hi participa, per tal de verificar que aquest programa s’està 
desenvolupant correctament i que les tasques de suport, acompanyament i 
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assessorament realitzades pels educadors ambientals a les escoles participants es 
desenvolupen de manera satisfactòria. Acreditar l’execució del programa a partir de 
l’avaluació que fan les escoles dels blocs i de la unitat didàctica de cada cicle.  
CINQUÈ.- Per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, la Diputació de 
Girona transferirà a l’Ajuntament de Breda la quantitat de quatre mil set-cents euros 
(4.700,00€), imputable a l’aplicació pressupostària corresponent a l’exercici 2017. Per 
a la resta d’anualitats, l’aportació es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
corresponent, d’acord, en primer lloc, amb la disponibilitat pressupostària de l’any en 
curs de la Diputació de Girona, i en segon lloc, en funció de la previsió anual de grups 
escolars de cadascuna de les escoles que participaran en el programa “El Montseny a 
l’escola” i d’acord amb els criteris establerts en el pacte tercer del present conveni. 
Per l’anualitat 2017, el pagament de l’aportació atorgada es farà a la signatura del 
conveni, prèvia justificació de les despeses objecte del conveni.  
SISÈ.- És inadmissible cap canvi de destinació de la subvenció. 
SETÈ.- Per tal de justificar les despeses davant de la Diputació de Girona, 
l’Ajuntament de Breda presentarà dins del període de vigència del present conveni el 
compte justificatiu simplificat, segons el model normalitzat de la Diputació de Girona, 
acompanyat d'una valoració de l’escola sobre les activitats.  
El termini de justificació serà abans del 15 de setembre de cada any per justificar el 
curs escolar corresponent. 
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. 
Pel que fa a la justificació de les actuacions corresponents al curs escolar 2016-2017 
(anualitat 2017), aquesta justificació recollirà les despeses efectuades a partir del 
moment en que es duguin a terme aquestes actuacions, entenent que es poden haver 
realitzat des del setembre de 2016 al juny de 2017. 
Per als successius anys, i dins de la vigència del conveni, el pagament anual i les 
corresponents justificacions s’efectuaran en les mateixes condicions anteriorment 
exposades, entenent que les actuacions objecte del conveni hauran de ser 
executades durant els cursos escolars corresponents, i la seva justificació haurà de 
ser presentada, com a màxim el 15 de setembre del mateix any de l’execució de les 
actuacions, coincidint amb la finalització del curs escolar corresponent. 
VUITÈ.- No justificar la inversió dintre del termini i amb les condicions assenyalades, 
motivarà l’anul·lació d’ofici de la subvenció del curs corresponent. 
NOVÈ.- Es crearà una Comissió de Seguiment del conveni que vetllarà pel 
compliment dels pactes objecte del mateix, i per a la seva execució. 
a) La comissió té per objecte: 
- Fer el seguiment de les actuacions objectes del conveni. 
- Proposar i definir el pla anual de treball. 
- Avaluar els resultats obtinguts en el curs escolar vigent. 
- Fer les previsions pel proper curs escolar. 
- Debatre sobre qüestions d'interès comú que puguin millorar el funcionament del 
conveni. 
- Resoldre els dubtes d'interpretació que sorgeixin respecte als pactes d'aquest 
conveni, així com les discrepàncies que puguin sorgir en l'aplicació del mateix. 
b) La comissió estarà integrada pels membres següents: 
- Un representant designat per la Diputació de Girona. 
- Un representant designat per l’Ajuntament de Breda. 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 56

Així mateix, en funció dels temes a tractar en la comissió de seguiment, podran 
participar en les reunions altres representants de les parts signants del conveni si es 
considera necessari. 
c) La comissió es reunirà com a mínim un cop l'any, amb l'objecte de:  
- Conèixer l’estat d’execució de les actuacions objecte del conveni i els resultats 
obtinguts. 
- Proposar modificacions o millores pel funcionament del conveni. 
La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus 
membres. La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a 
tractar. 
DESÈ.- 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. 
ONZÈ.- 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. 
DOTZÈ.- Aquest conveni es subscriu a l’empara del règim jurídic establert a l’article 9 
de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
TRETZÈ.- El present conveni té naturalesa administrativa i per a conèixer de les 
controvèrsies que hi puguin sorgir entre les parts, és competent la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
CATORZÈ.- Aquest conveni, entra en vigor el dia de la seva signatura i finalitzarà el 
31 de desembre de 2020, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna 
de les parts nascudes en aplicació de les previsions del mateix. 
Cada any, la Comissió de seguiment haurà de proposar i definir el pla de treball de 
l’any en curs, que haurà de ser ratificat pels respectius òrgans de govern de les parts 
intervinents. 
QUINZÈ.- 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. 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que s’assenyalen. Breda,.Per l’Ajuntament de Breda, Dídac Manresa i 
Molins;.La secretària general, Maite Pérez Vicente; Per la Diputació de Girona, Pere 
Vila i Fulcarà; El secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 4.700,00 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. 
 
21. JG942/000033/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Resolució de subvencions del programa de suport a 
actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 (exp. 2017/28) 
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Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions per a actuacions en 
camins rurals i matèria forestal, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la 
sessió de 15 de novembre de 2016, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) número 230, de 1 de desembre de 2016. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 24 de gener de 2017, 
publicada al BOPG número 21, de 31 de gener de 2017. 
 
Atès que de l’aplicació pressupostària 300/1700/46202 no s’ha esgotat el pressupost, 
un cop coberts els conceptes que li corresponen, l’import sobrant s’ha redistribuït 
entre altres aplicacions pressupostàries. 
 
Vistos els informes del centre gestor, de 13 de juny de 2017, i de la Comissió 
Qualificadora, de 13 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 delegat 
de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions del programa de 
suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal anualitat 2017, d’import total 
580.000,00 €, d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació pressupostària Crèdits inicials Crèdits finals Diferència  
300/1700/46200 300.000,00 € 310.329,37 € 10.329,37 € 
300/1700/46202 55.000,00 € 21.103,88 € -33.896,12 € 
300/1700/76203 55.000,00 € 78.566,75 € 23.566,75 € 
300/1700/48002 170.000,00 € 170.000,00 € 0,00 € 
Total 580.000,00 € 580.000,00 € 0,00 € 

 
SEGON. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de 
la convocatòria: 
 

Aplicació pressupostària Reajustament  
300/1700/46200 10.329,37 € 
300/1700/46202 -33.896,12 € 
300/1700/76203 23.566,75 € 
Total 0,00 € 

 
TERCER. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
QUART. Concedir als ajuntaments que es relacionen a l’annex I -diligenciat per la 
Secretaria General i que s’adjunta a la proposta i s’integra en aquest acord a tots els 
efectes legals-, les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que 
s'especifiquen, amb destí a la campanya de suport als ajuntaments per a actuacions 
en camins rurals i la prevenció d'incendis forestals, línia 1. 
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CINQUÈ. Denegar als ajuntaments que es relacionen a l’annex II -diligenciat per la 
Secretaria General i que s’adjunta a la proposta i s’integra en aquest acord a tots els 
efectes legals-, la sol·licitud o l’actuació de participació a la campanya de suport als 
ajuntaments per a actuacions en camins rurals i la prevenció d'incendis forestals, línia 
1, pels motius que s’hi especifiquen. 
 
SISÈ. Donar per desistides les sol·licituds o les actuacions que es relacionen a 
l'annex III -diligenciat per la Secretaria General i que s’adjunta a la proposta i s’integra 
en aquest acord a tots els efectes legals-, pels conceptes que se senyalen, dins de la 
campanya de suport als ajuntaments per a actuacions en camins rurals i la prevenció 
d'incendis forestals, línia 1, i, en aplicació de l'article 18 de l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, ordenar l'arxiu dels expedients. 
 
SETÈ. Concedir als ajuntaments que es relacionen a l’annex IV -diligenciat per la 
Secretaria General i que s’adjunta a la proposta i s’integra en aquest acord a tots els 
efectes legals-, les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que 
s'especifiquen, amb destí a la campanya de suport als ajuntaments per a la  gestió 
forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, línia 2. 
 
VUITÈ. Denegar als ajuntaments que es relacionen a l’annex V -diligenciat per la 
Secretaria General i que s’adjunta a la proposta i s’integra en aquest acord a tots els 
efectes legals-, la sol·licitud de participació a la campanya de suport als ajuntaments 
per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, línia 2, pels 
motius que s’hi especifiquen. 
 
NOVÈ. Concedir a les ADF i les associacions i federacions d’ADF que es relacionen a 
l’annex VI -diligenciat per la Secretaria General i que s’adjunta a la proposta i s’integra 
en aquest acord a tots els efectes legals-, les subvencions a fons perdut pels 
conceptes i imports que s’especifiquen, amb destí a la campanya de suport a les 
agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines, línia 3. 
 
DESÈ. Donar per desistides les sol·licituds que es relacionen a l'annex VII -diligenciat 
per la Secretaria General i que s’adjunta a la proposta i s’integra en aquest acord a 
tots els efectes legals-, pels conceptes que se senyalen, dins de la campanya de 
suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines línia 
3, i, en aplicació de l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona, ordenar l'arxiu dels expedients. 
 
ONZÈ. Disposar la despesa total, de 580.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de l’any 2017 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostària Import concedit Annexos 
300/1700/46200 310.329,37 € Annex I 
300/1700/46202 21.103,88 € Annex IV 
300/1700/76203 78.566,75 € Annex IV 
300/1700/48002 170.000,00 € Annex VI 
TOTAL 580.000,00 €  

 
DOTZÈ. Per a l’efectivitat de la subvenció cal que el beneficiari accepti, sense 
reserves, la subvenció i les condicions amb les quals s’ha concedit. 
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A aquests efectes, la recepció de la comunicació electrònica o la signatura del 
justificant de recepció de la comunicació de la subvenció és suficient, sempre que el 
beneficiari no al·legui res en contra en el termini d’un mes.  
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
22. JG942/000031/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Conveni de col.laboració entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per al desenvolupament del 
Programa Pedagògic "El Montseny a l'Escola". CN/2832- (exp. 2017/6085) 

 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc del Montseny i 
en base al Pla especial del Parc del Montseny i el Decret 105/87 de declaració del 
Montseny com a Parc Natural, té entre els seus objectius prioritaris l’educació 
ambiental de la població escolar dels municipis del Parc natural i la Reserva de la 
Biosfera del Montseny. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona 
disposen, des del 2012/13, del programa d’educació ambiental “El Montseny a 
l’Escola”, que s’executa anualment mitjançant convenis amb els ajuntaments del parc. 
 
El programa “El Montseny a l’Escola” contempla pel que fa al sector de Girona, els 
centres públics d’educació infantil i primària Dr. Carulla d’Arbúcies, Alzines Balladores 
de Sant Feliu de Buixalleu, Montseny de Breda i Els Castanyers – ZER Guilleries de 
Viladrau.  
 
El programa d’educació ambiental “El Montseny a l’escola” s’ha vingut desenvolupant 
a l’Escola Montseny, d’educació primària de Sant Feliu de Buixalleu, des del 2012/13, 
participant-hi el 2008/09 com a escola pilot. Durant el curs 2016/17 participa en el 
programa amb un total de 6 grups: 2 grups de Cicle Inicial, 2 grups de Cicle Mitjà i 2 
grups de Cicle Superior. 
 
Vista la necessitat de renovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona 
i l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per al desenvolupament del programa 
pedagògic “El Montseny a l’escola”, que implica el finançament de les tasques de 
suport a l’Escola Montseny de Sant Feliu de Buixalleu amb una aportació de 2.600,00 
€ durant l’exercici de 2017. 
 
El present conveni regularà la participació de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu 
per al desenvolupament del programa pedagògic “El Montseny a l’Escola”, 
directament relacionat amb el Parc Natural del Montseny. Any 2017. CN/2832- Exp. 
2017/6085. 
 
Vist que hi ha crèdit suficient, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu 
relatiu al desenvolupament del programa pedagògic “El Montseny a l’Escola”, any 
2017, que presenta el següent tenor literal: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA PEDAGÒGIC “EL MONTSENY A L’ESCOLA”. CN/2832. Exp. 
2017/6085. 
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 Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data................................. 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU, NIF P1716900D, representat pel 
seu alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Roquet Avellaneda, assistit per la Sra. Pilar Berney Pujol 
secretària general de l’Ajuntament. 
ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ. 
Primer.- Que la Diputació de Girona té encomanada la gestió del Parc Natural del 
Montseny en el seu àmbit territorial, en base al Pla Especial del Parc del Montseny. 
Segon.- Que el Parc Natural del Montseny promou el programa d’educació ambiental  
“El Montseny a l’escola”, destinat directament als/les alumnes de primària dels 
municipis del Montseny. Un dels seus objectius és apropar el Parc a la població local, 
promovent la seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el coneixement de la 
gestió que es fa a l’espai i dels usos que hi conflueixen. També pretén fomentar la 
qualitat dels programes educatius del Parc i el treball en xarxa dels equipaments.  
Tercer.- Que, el programa d’educació ambiental “El Montseny a l’escola” s’ha vingut 
desenvolupant a l’Escola Alzines Balladores, d’educació primària de Sant Feliu de 
Buixalleu, des del curs 2012/13.  
Quart.- Que l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i la Diputació argumenten la 
conveniència de reforçar la col·laboració en la implementació del programa 
d’educació ambiental  “El Montseny a l’escola”, mitjançant la subscripció d’un conveni 
propi per als propers anys. 
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER.- L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per a la col·laboració 
entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu en els projectes, 
actuacions i serveis que, relacionats amb el Parc Natural del Montseny, es 
desenvolupin en el marc del programa d’educació ambiental “El Montseny a l’escola” 
a l’escola Alzines Balladores d'educació primària de Sant Feliu de Buixalleu, durant 
els anys 2017 (curs escolar 2016/17), 2018 (curs escolar 2017-2018), 2019 (curs 
escolar 2018-2019) i 2020 (curs escolar 2019-2020). 
SEGON.- Objectius i descripció dels treballs 
a) La col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Buixalleu s’estableix, mitjançant aquest conveni, en base a la identificació d’una sèrie 
d’àmbits de treball i interès mutu, que es relacionen a continuació, sense que això 
exclogui la possibilitat d’incorporar-ne de nous en el futur: 
- Promoure la participació i adscripció al programa pedagògic “El Montseny a 
l’escola”, de les escoles públiques d’educació primària dels municipis de l’àmbit del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. 
- Facilitar l’assessorament a l’equip docent de l’Escola Alzines Balladores, per tal de 
poder incorporar al seu currículum escolar el programa “El Montseny a l’escola”.  
La col·laboració en aquests àmbits es pot concretar de diverses maneres, entre 
d’altres: 
- Facilitar la participació d’educadors ambientals per realitzar tasques de tutorització i 
suport als mestres. 
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- Posar a disposició de l’escola els materials elaborats per dur a terme les activitats 
programades en les unitats didàctiques del programa “El Montseny a l’escola”. 
- Realització de jornades o sessions de formació. 
- Facilitar eines i espais per resoldre dubtes i per intercanviar i compartir experiències 
en el desenvolupament de les activitats del programa.   
- Posar a disposició de l’escola eines per fer el seguiment i l’avaluació de les activitats 
contingudes en les unitats didàctiques del programa “El Montseny a l’escola”. 
- La cooperació tècnica i l’assessorament mutu. 
b) Serà la comissió de seguiment, establerta en el pacte novè, la que proposarà i 
definirà el pla anual de treball que haurà de ser ratificat pels respectius òrgans de 
govern de les parts intervinents.  
Per a l’any 2017, es concreta el següent pla anual de treball:  
- Import curs 2016-2017: Dos mil sis-cents euros (2.600,00€) 
- Escola/es participant/s: 1 
- Número de grups per cicle educatiu: 
1) Cicle inicial: 1 grup 
2) Cicle mitjà: 1 grup 
3) Cicle superior: 1 grup 
- Proposta d’avaluació de les activitats 
TERCER.- La Diputació de Girona es compromet a: 
a) Facilitar la participació d’educadors ambientals vinculats al Parc Natural del 
Montseny a l’Escola Alzines Balladores de Sant Feliu de Buixalleu en tasques de 
tutorització, conducció, suport als mestres, seguiment i avaluació de les activitats 
contingudes en les unitats didàctiques del Programa “El Montseny a l’escola”. 
b) participar en el finançament de les tasques de suport a l’Escola Alzines Balladores 
derivades del compliment dels objectius d’aquest conveni, amb una quantitat anual 
que proposarà, anualment, la comissió de seguiment, en primer lloc en funció de la 
disponibilitat pressupostària de la Diputació de Girona, i en segon lloc, en funció de la 
previsió anual de grups escolars de cadascuna de les escoles que participaran en el 
programa “El Montseny a l’escola”. Aquesta proposta haurà de ser aprovada per 
resolució del President de la Diputació de Girona per a què sigui vàlida.  
El preu de les activitats/grup tindran les següents consideracions: 
Quan el personal educador participant en el programa pedagògic iniciï per primer cop 
una unitat didàctica de cicle inicial, mitjà o superior a l’escola d’educació primària del 
municipi, la Diputació de Girona finançarà anualment 1.200 € per a un primer grup 
escolar i 700 € per a grups restants (altres línies del mateix curs) que imparteixin la 
mateixa unitat didàctica, corresponents al 100% de la despesa de personal educador. 
Quan el personal educador participant continuï desenvolupant en anys posteriors la 
mateixa unitat didàctica en el mateix centre escolar, la Diputació de Girona finançarà 
anualment 700 €/grup escolar. 
El pagament d'aquestes partides inclou els conceptes de presentació personalitzada 
del Programa i la Unitat didàctica als mestres del centre escolar a l’inici de cada curs, 
la tutorització del curs, conducció de la sortida del 2on bloc i suport en la preparació 
de les sortides de cada bloc, i l’avaluació de les activitats. La major aportació 
econòmica assignada a un primer grup escolar respon a una major dedicació en les 
tasques de preparació de les activitats, així com a la coordinació i conducció de totes 
les sortides en iniciar una unitat didàctica per primer cop al centre escolar. 
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions o ajuts.  
c) Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que 
es convoquin. 
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QUART.- L’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu es compromet a: 
a) Col·laborar amb la Diputació de Girona en la realització d’iniciatives de caràcter 
ambiental o educatiu relacionades amb el Parc Natural i en el marc d’aquest 
programa. 
b) Aportar els mitjans necessaris per tal de complir els objectius d’aquest conveni i dur 
a terme les actuacions que se’n derivin, assignant el personal i els recursos propis 
que siguin necessaris. 
c) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en 
qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi en el marc d’aquest conveni, i incloure 
l’anagrama i el nom de la Diputació de Girona en tota la publicitat que l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Buixalleu editin referent al Parc Natural del Montseny. 
d) Fer el seguiment de l’execució del programa “El Montseny a l’escola” al centre 
educatiu que hi participa, per tal de verificar que aquest programa s’està 
desenvolupant correctament i que les tasques de suport, acompanyament i 
assessorament realitzades pels educadors ambientals a les escoles participants es 
desenvolupen de manera satisfactòria. Acreditar l’execució del programa a partir de 
l’avaluació que fan les escoles dels blocs i de la unitat didàctica de cada cicle.  
CINQUÈ.- Per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, la Diputació de 
Girona transferirà a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu la quantitat de dos mil sis-
cents euros (2.600,00€), imputable a l’aplicació pressupostària corresponent a 
l’exercici 2017. Per a la resta d’anualitats, l’aportació es farà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària corresponent, d’acord, en primer lloc, amb la disponibilitat 
pressupostària de l’any en curs de la Diputació de Girona, i en segon lloc, en funció 
de la previsió anual de grups escolars de cadascuna de les escoles que participaran 
en el programa “El Montseny a l’escola” i d’acord amb els criteris establerts en el 
pacte tercer del present conveni. 
Per l’anualitat 2017, el pagament de l’aportació atorgada es farà a la signatura del 
conveni, prèvia justificació de les despeses objecte del conveni.  
SISÈ.- És inadmissible cap canvi de destinació de la subvenció. 
SETÈ.- Per tal de justificar les despeses davant de la Diputació de Girona, 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu presentarà dins del període de vigència del 
present conveni el compte justificatiu simplificat, segons el model normalitzat de la 
Diputació de Girona, acompanyat d'una valoració de l’escola sobre les activitats.  
El termini de justificació serà abans del 15 de setembre de cada any per justificar el 
curs escolar corresponent. 
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. 
Pel que fa a la justificació de les actuacions corresponents al curs escolar 2016-2017 
(anualitat 2017), aquesta justificació recollirà les despeses efectuades a partir del 
moment en que es duguin a terme aquestes actuacions, entenent que es poden haver 
realitzat des del setembre de 2016 al juny de 2017. 
Per als successius anys, i dins de la vigència del conveni, el pagament anual i les 
corresponents justificacions s’efectuaran en les mateixes condicions anteriorment 
exposades, entenent que les actuacions objecte del conveni hauran de ser 
executades durant els cursos escolars corresponents, i la seva justificació haurà de 
ser presentada, com a màxim el 15 de setembre del mateix any de l’execució de les 
actuacions, coincidint amb la finalització del curs escolar corresponent. 
VUITÈ.- No justificar la inversió dintre del termini i amb les condicions assenyalades, 
motivarà l’anul·lació d’ofici de la subvenció del curs corresponent. 
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NOVÈ.- Es crearà una Comissió de Seguiment del conveni que vetllarà pel 
compliment dels pactes objecte del mateix, i per a la seva execució. 
a) La comissió té per objecte: 
- Fer el seguiment de les actuacions objectes del conveni. 
- Proposar i definir el pla anual de treball. 
- Avaluar els resultats obtinguts en el curs escolar vigent. 
- Fer les previsions pel proper curs escolar. 
- Debatre sobre qüestions d'interès comú que puguin millorar el funcionament del 
conveni. 
- Resoldre els dubtes d'interpretació que sorgeixin respecte als pactes d'aquest 
conveni, així com les discrepàncies que puguin sorgir en l'aplicació del mateix. 
b) La comissió estarà integrada pels membres següents: 
- Un representant designat per la Diputació de Girona. 
- Un representant designat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu. 
Així mateix, en funció dels temes a tractar en la comissió de seguiment, podran 
participar en les reunions altres representants de les parts signants del conveni si es 
considera necessari. 
c) La comissió es reunirà com a mínim un cop l'any, amb l'objecte de:  
- Conèixer l’estat d’execució de les actuacions objecte del conveni i els resultats 
obtinguts. 
- Proposar modificacions o millores pel funcionament del conveni. 
La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus 
membres. La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a 
tractar. 
DESÈ.- 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. 
ONZÈ.- 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. 
DOTZÈ.- Aquest conveni es subscriu a l’empara del règim jurídic establert a l’article 9 
de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
TRETZÈ.- El present conveni té naturalesa administrativa i per a conèixer de les 
controvèrsies que hi puguin sorgir entre les parts, és competent la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
CATORZÈ.- Aquest conveni, entra en vigor el dia de la seva signatura i finalitzarà el  
31 de desembre de 2020, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna 
de les parts nascudes en aplicació de les previsions del mateix. 
Cada any, la Comissió de seguiment haurà de proposar i definir el pla de treball de 
l’any en curs, que haurà de ser ratificat pels respectius òrgans de govern de les parts 
intervinents. 
QUINZÈ.- 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. 
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I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que s’assenyalen. Sant Feliu de Buixalleu,..Per l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Buixalleu Alcalde Josep Roqueta Avellaneda, La secretària general Pilar 
Berney Pujol,.. Per la Diputació de Girona Pere Vila i Fulcarà El secretari general 
Jordi Batllori i Nouvilas”. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 2.600,00 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. 
 
23. JG942/000042/2017-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'Estany pel projecte " Creació d'un 
itinerari terapèutic circular al Pla dels Estanyols (fases 1 i 2)" (exp. 
2017/3300) 

 
Vist l'escrit presentat pel Consorci de l’Estany, del passat 5 de juliol de 2017, 
sol·licitant una pròrroga en el termini de justificació de la subvenció que tenen 
concedida, per la Junta de Govern de data 2 de maig de 2017, de 23.333,33 euros, 
Exp. 2017/3300/X020200, per al projecte “Creació d’un itinerari terapèutic circular al 
Pla dels Estanyols (fases 1 i 2)”, 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 de l’Estany, NIF P1700051D, Exp. 
2017/3300/X020200, una pròrroga, fins el dia 26 d’octubre de 2017, per a la 
presentació de la corresponent justificació de la subvenció concedida de 23.333,33 
euros, per al projecte “Creació d’un itinerari terapèutic circular al Pla dels Estanyols 
(fases 1 i 2)”. 
 
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’Estany. 
 
24. JG942/000040/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Conveni entre Diputació de Girona, CILMA i Nissan 
Iberica S.A. CN/3607 (exp. 2017/6449) 

 
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 
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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. 
 
NISSAN IBERIA, SA (en endavant, NIBSA) 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. 
 
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. 
 
Nissan Ibérica SA desitja ser líder en el desenvolupament i en les vendes de vehicles 
elèctrics (VE) a nivell mundial y en aquest marc ha desenvolupat  vehicles elèctrics 
que entre altres usos, pretenen destinar a l’activitat de taxi y també a l’activitat de 
repartiment de mercaderies i serveis municipals, concretament els models Nissan e-
NV200 que es fabriquen a la factoria de Nissan ubicada a la Zona Franca de 
Barcelona i els models LEAF de 24kWh y 30 kWh 
 
Nissan 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 
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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. 
 
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, la Diputació de Girona i , 
NISSAN IBERIA, S.A. per a la promoció conjunta del vehicle elèctric. Exp. 2017/6449. 
CN/3607, que presenta el següent tenor literal: 

“Conveni de col·laboració entre Nissan, Diputació de Girona i CILMA per a la 
promoció conjunta del vehicle elèctric. Exp. 2017/6449-CN/3607. 

Reunits 
D’una banda, 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 18 de 
juliol i assistit pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
De l’altra, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (d’ara endavant, CILMA), 
representat pel seu president, Sergi Mir Miquel. 
I de l’altra, Christian Costaganna, en nom de la mercantil NISSAN IBERIA, SA (d’ara 
endavant, NIBSA), amb domicili social a l’avinguda de la Gran Via de l’Hospitalet, 
número 149-151, 08908 de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amb el número 
d’identificació fiscal A-60622743. el qual actua en condició de director de Màrqueting i 
apoderat de NIBSA, segons consta en l’escriptura pública atorgada pel notari de 
Barcelona Javier García Ruiz el dia 7 de maig de 2014 amb el número de protocol 
1505. 
D’acord amb el caràcter amb què intervenen, en endavant seran tractats 
individualment com a part i col·lectivament com a parts.   
Antecedents 
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 a 
promoure, entre d’altres, polítiques d’energia sostenible i models d’economia i 
mobilitat baixa en carboni.  

II. 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 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya; la Llei 30/92, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú; el Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es 
regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i 
el registre corresponent, i d’acord amb els seus estatuts. 

 CILMA es va constituir l’any 1999 i actualment està integrat per 168 municipis, 
els 7 consells comarcals i la Diputació de Girona. 
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 CILMA és una entitat que té com a objectius esdevenir una 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 la possibilitat d’intercanviar experiències; constituir-se com a grup d’interès 
davant la mobilització de recursos i la catalització d’iniciatives, i exemplificar el 
treball comú i la mobilització solidària. 

III. NIBSA és una empresa 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 de les seves peces i accessoris, sota les 
marques Nissan i Infiniti. 

 NIBSA vol ser capdavantera en el desenvolupament i en les vendes de vehicles 
elèctrics (VE) d’àmbit mundial, i en aquest marc ha desenvolupat vehicles 
elèctrics que, entre altres usos, es pretenen destinar a l’activitat de taxi i de 
repartiment de mercaderies i serveis municipals, concretament els models Nissan 
e-NV200 (d’ara endavant, e-NV200) que es fabriquen a la factoria de Nissan 
situada a la Zona Franca de Barcelona i els models LEAF de 24kWh i 30 kWh. 

IV. La iniciativa europea del Pacte d’alcaldes té per objectiu reduir un 20 % les 
emissions de CO2 per a l’any 2020. La Diputació de Girona és coordinadora 
territorial de la iniciativa, i CILMA és l’estructura de suport, i ambdues 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 plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES) 
aprovats pels plens municipals corresponents. Aquests municipis tenen una 
població total de 603.269 habitants, cosa que significa un 80 % de la població de 
la demarcació. Dels 196 PAES, 90 preveuen la substitució de 262 vehicles de les 
flotes municipals per a 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’altra banda, també preveuen impulsar el vehicle elèctric al 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. 

V. Els vehicles més eficients i amb zero emissions de CO2 i òxids de nitrogen, entre 
els quals figuren els de tecnologia elèctrica, han d’exercir un paper fonamental en 
l’assoliment dels compromisos adquirits pels municipis en matèria d’estalvi 
energètic, de respecte al medi ambient i reducció de la contaminació acústica, 
així com en la millora de la qualitat de l’aire i la sostenibilitat del transport a les 
ciutats metropolitanes. 

VI. Les parts signatàries consideren que la promoció i utilització de vehicles elèctrics 
és una de les millors solucions per reduir les emissions de CO2 i òxids de 
nitrogen i com a mitjà de millora de l’eficiència energètica en el transport. 

VII. Les administracions públiques han de 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 com a vehicles 
de representació per als seus alts càrrecs, així com per exercir les funcions del 
personal tècnic i de manteniment. 

VIII. Les parts tenen un interès estratègic en la cessió temporal de vehicles elèctrics, 
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amb la finalitat d’identificar, verificar i comprovar tots els possibles elements que 
s’han de tenir en compte de cara a la seva implementació en les flotes de 
vehicles dels diferents municipis, ja siguin propis o de terceres empreses que hi 
presten serveis. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 

Pactes 
Primer. NIBSA es compromet a: 
a) Proporcionar a CILMA sis vehicles elèctrics (especificats a l’annex B) per ser cedits 
als ajuntaments i a la Diputació de Girona durant un període de prova per 
 conèixer millor les característiques d’aquests vehicles. Les condicions bàsiques que 
regeixen aquesta cessió temporal són les següents: 

1) Els vehicles estaran a disposició de la Diputació de Girona i CILMA durant un 
període d’11 setmanes a partir de la signatura del conveni entre les parts.  

2) Durant aquest període, el programa de cessió per municipis seguirà l’esquema 
especificat a l’annex C. Cada municipi serà responsable de recollir el vehicle al 
concessionari que s’indica a l’annex C i de retornar-lo al mateix concessionari al 
cap de tres setmanes. 

3) Els vehicles són propietat de NIBSA. 
4) Durant el període de disponibilitat dels vehicles per part de la Diputació de 

Girona i CILMA, totes les assegurances dels vehicles seran responsabilitat del 
propietari, com també totes les despeses de manteniment i reparació. 

5) Els vehicles seran lliurats amb una personalització específica quant a la imatge 
exterior, que destacarà la condició de vehicle elèctric.  

6) Tots els vehicles estaran dotats del cable Nissan EVSE (cable de càrrega amb 
endoll domèstic). 

7) Per a la càrrega a l’aparcament habitual, el més recomanable és utilitzar un 
equip de càrrega domèstica (WB). No obstant això, NIBSA ha establert una 
sèrie de pautes tècniques que es mostren a l’annex A, per tal de garantir la 
seguretat i la fiabilitat de la càrrega del vehicle elèctric amb el cable EVSE. 

8) La concessionària Nissan de l’àrea del municipi durà a terme una formació 
inicial dels treballadors municipals que hagin de ser usuaris dels vehicles 
elèctrics cedits. 

9) El trasllat dels vehicles als ajuntaments es farà d’acord amb l’assignació que es 
planifiqui des de CILMA, i serà duta a terme per personal de NIBSA, que 
aprofitarà per revisar els vehicles i formar els nous usuaris. 

10) El lliurament i la devolució dels vehicles tindrà lloc als concessionaris oficials 
de la Xarxa Nissan. En el mateix concessionari es revisaran els vehicles i es 
formarà els nous usuaris, especialment en relació amb la càrrega ràpida. 
Excepcionalment, el lliurament i la devolució dels vehicles tindrà lloc als 
ajuntaments, previ acord entre les parts.  

11) NIBSA posarà a disposició dels ajuntaments un servei d’assistència de la 
concessionària Nissan de la zona per a casos d’avaries, incidents o per fer 
preguntes en relació amb l’ús del vehicle elèctric cedit. 
En aquests casos, el lliurament i la devolució dels vehicles cedits podrà tenir lloc 
als ajuntaments, previ acord entre les parts. 

b) Organitzar, conjuntament amb la Diputació de Girona, CILMA i un ajuntament que 
sigui beneficiari de la cessió, una jornada inicial de presentació i acte de lliurament de 
les claus dels vehicles elèctrics NIBSA als tècnics i responsables municipals i a la 
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premsa local. La jornada podria tenir lloc en el marc de la campanya de la Setmana 
de l’Energia 2017, que a Catalunya s’escau entre el maig i el juliol. 
Segon. En el desenvolupament de la promoció del vehicle elèctric, la Diputació de 
Girona té la intenció d’atorgar anualment subvencions per a l’adquisició de vehicles 
elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega, per mitjà de la convocatòria del 
programa «Del pla a l’acció» per als ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes, dins 
del programa «Del pla a l’acció», 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. 
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 NIBSA, 
un acte de presentació del vehicle elèctric i lliurament de les claus. 
Tercer. En el desenvolupament de la promoció del vehicle elèctric, CILMA té la 
intenció de regular i planificar la cessió dels vehicles elèctrics prestats per NIBSA als 
ajuntaments, en funció de l’interès que hagin manifestat i de la seva població. 
Aquesta cessió estarà regulada per les condicions següents: 

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

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

3) Els vehicles seran cedits als ajuntaments per a períodes de prova de tres  
setmanes, en funció de les peticions i disponibilitats. 

4) Per a l’assignació d’un determinat vehicle elèctric a un ajuntament, aquest ha de 
tenir una infraestructura de recàrrega adequada segons els requeriments 
tècnics de NIBSA. 

5) Els ajuntaments, al final de la cessió, faran una valoració del vehicle elèctric, 
que serà recollida i analitzada per CILMA. Aquesta valoració haurà de ser 
recollida per escrit en un document que els ajuntaments lliuraran a NIBSA.   

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 NIBSA, 
un acte de presentació del vehicle elèctric i lliurament de les claus. 
Quart. Serà d’aplicació en aquest conveni el que estableixen la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions 
públiques de Catalunya i els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic de les administracions públiques, així com la resta de normativa 
aplicable. 
Cinquè. La vigència d’aquest conveni s’inicia en el moment en què se signi, i 
finalitzarà el 30 de setembre de 2017. 
Sisè.  Tota renúncia, esmena o modificació de qualsevol terme o condició d’aquest 
conveni cal que sigui acordada prèviament per 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 d’aquest conveni no s’entendrà com a 
dispensa a qualsevol altre incompliment o renúncia a fer valer qualsevol altra 
disposició d’aquest document. 
Setè. Als efectes de controlar i avaluar els resultats i el desenvolupament del 
programa, així com de proposar modificacions en el seu àmbit i en la durada, i de 
definir propostes de les línies de cooperació de projectes específics, les parts acorden 
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constituir un comitè de seguiment, format per sis membres: dos de nomenats per la 
Diputació de Girona i CILMA, dos de nomenats per l’ajuntament, i dos, per NIBSA. 
Vuitè. Les qüestions litigioses que es puguin generar sobre la interpretació i l’aplicació 
d’aquest conveni les resoldran, en primer terme, les parts de mutu acord o, si no, els 
jutjats i tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu competents. 
I perquè així consti i com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, 
les parts el signen per duplicat. 
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, Barcelona Per NISSAN IBERICA, S.A. Cristian 
Costaganna.” 
 
“ANNEX A  
PAUTES TÈCNIQUES PER GARANTIR LA SEGURETAT I LA FIABILITAT 
DE LA CÀRRREGA D’UN VEHICLE ELÈCTRIC AMB EL CABLE EVSE 
Càrrega amb el cable Nissan EVSE (cable de càrrega amb endoll domèstic) 
Usant aquest cable, el vehicle elèctric estarà consumint 10 ampers de forma constant 
per carregar la bateria, buida, en unes 12 hores. Aquest cable està principalment 
destinat a ser usat en la xarxa pública de punts de recàrrega i en càrregues 
ocasionals. 
En utilitzar el cable Nissan EVSE amb una presa de corrent domèstica, és important 
saber que durant la càrrega del vehicle elèctric es genera un corrent elèctric que 
podria afectar la instal·lació elèctrica en cas que el cablejat i les preses de corrent no 
complissin el Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT), que la instal·lació no 
fos correcta o que no se n’hagués fet el manteniment adequat. Si us plau, no utilitzeu 
una presa de corrent que no compleixi les especificacions del REBT per carregar el 
vostre vehicle elèctric Nissan. Si la instal·lació elèctrica de casa és antiga o no ha 
estat inspeccionada recentment, és recomanable que un tècnic qualificat inspeccioni 
la instal·lació elèctrica i la presa de corrent abans de carregar el vostre vehicle elèctric 
Nissan. 
Guia tècnica per a l’ús segur del cable Nissan EVSE amb una presa de corrent 
domèstica per a la càrrega ocasional 
 Guia tècnica de Nissan 

Regulació 

La instal·lació elèctrica de l’aparcament ha de complir 
amb les últimes regulacions nacionals, com el 
Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) a 
Espanya. 

Potència de càrrega (a 
220 V) 

 
 
EVSE cable de potència 
màxima 
 
 

 
 
2,4 kW (10 A) 
 
 

Circuit i IA Tipus de circuit 

Circuit específic i 
exclusiu, amb protecció 
mitjançant un interruptor 
diferencial. Sense altres 
preses de corrent o 
càrregues connectades. 
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Corrent nominal  
Interruptor  
Magneto tèrmica 

16A corba C 

Interruptor diferencial  30mA (tipus AC) 

Presa de corrent 

Presa de corrent domèstica en bones condicions, 
instal·lada segons l’REBT en un ambient sec i un metre 
per sobre del terra. 
Si la presa de corrent s’instal·la externament o en una 
àrea humida, ha de tenir una protecció mínima d’IP54 
per protegir-la de l’entrada d’aigua i de pols. 

 

Cablejat 

Caiguda de tensió màxima 
en la presa de corrent de 
la tensió nominal de la 
xarxa 
240 V: 4,8 V; 230 V: 4,6 V; 
220 V: 4,4 V 

≤ 2 % del voltatge nominal 
Ex.: 240 V = 4,8 V;  
230 V = 4,6 V; 220V = 4,4 
V 

Secció del cable   ≥ 2,5 mm2 

Posada a terra 
Segons la regulació 
(REBT) 

Manteniment 

La vostra instal·lació elèctrica ha de ser inspeccionada 
o renovada tan sovint com sigui necessari ja que es pot 
deteriorar i deixar de ser segura. Si teniu dubtes, si us 
plau contacteu amb el vostre operador 
d’electromobilitat o amb un electricista qualificat, el qual 
us pot aconsellar sobre el manteniment més apropiat 
per a la instal·lació i el seu ús. 
 
No utilitzeu cap presa de corrent amb signes de dany o 
decoloració. Nissan recomana la instal·lació d’una 
unitat d’estació de càrrega domèstica per a la càrrega a 
casa. 

 
ANNEX B 

IDENTIFICACIÓ DELS VEHICLES 

Model  Versió  Bastidor  Matrícula 

Leaf  Tekna 30 kWh  SJNFAAZE0U6066449  7587 JYK 

Leaf  Tekna 30 kWh  SJNFAAZE0U6066358  7592 JYK 

e‐NV200  Evalia 5p  VSKTAAME0U0511794  6679 JML 

e‐NV200  Furgó Premium  VSKYAAME0U0512229  8726 JVW 

e‐NV200  Furgó Premium  VSKYAAME0U0512200  8656 JVW 

e‐NV200  Furgó Premium  VSKYAAME0U0512145  8653 JVW 
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ANNEX C 

PROGRAMA DE CESSIÓ PER MUNICIPIS I CONCESSIONARIS IMPLICATS 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
“Convenio de colaboración entre Nissan, Diputació de Girona y CILMA para la 
promoción conjunta del vehículo eléctrico. Exp. 2017/6449-CN/3607. 
Reunidos 
Por un lado, la Diputació de Girona, representada por su presidente, Pere Vila i 
Fulcarà, facultado para este acto por el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 18 
de julio y asistido por el secretario general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
Por otro lado, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (en adelante, 
CILMA), representado por su presidente, Sergi Mir Miquel. 
Y por otro, Christian Costaganna, en nombre de la mercantil NISSAN IBERIA, SA (en 
adelante, NIBSA), domiciliada en la avenida de la Gran Vía del Hospitalet, número 
149-151, 08908 del Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con el número de 
identificación fiscal A-60622743, quien actuando en condición de director de 
Marketing y apoderado de NIBSA, según consta en la escritura pública otorgada por 
el notario de Barcelona Javier García Ruiz el día 7 de mayo de 2014 con el número 
de protocolo 1505. 
De acuerdo con el carácter con el que intervienen, en adelante serán tratados 
individualmente como parte y colectivamente como partes.   

Antecedentes 
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 otras, políticas de energía sostenible y modelos 
de economía y movilidad baja en carbono. 

II. CILMA es una asociación con personalidad jurídica propia que, al amparo del 

   AUTO TALLER CADERE (satèl∙lit) 

   Nissan Camps Motor (satèl∙lit) 

   Interdiesel (main) 

   CAMPS MOTOR (main) 

   Nissan Camió Auto Ripollès (satèl∙lit) 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11

8726 JVW Transport

8656 JVW Transport

8653 JVW

6679 JML Transport

7587 JYK Transport

7592 JYK Transport TransportCC Gironès 

Caldes de Malavella 
Sarrià de Ter

Avinyonet de Puigventós 
Puigcerdà 

Sarrià de Ter

La Bisbal d’Empordà

Vidreres

St. Gregori

Vilafant

Sta. Coloma de Farners

Sta. Coloma de Farners

Roses

Ripoll
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artículo 22 de la Constitución Española, regula sus actividades de acuerdo con 
la Ley 8/87, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Catalunya; la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Decreto 110/1996, de 2 
de abril, por el que se regula el Régimen de las Organizaciones Asociativas de 
los Entes Locales de Catalunya y el registro correspondiente, y de acuerdo con 
sus estatutos. 

 CILMA se constituyó en 1999 y actualmente está integrado por 168 municipios, 
los 7 consejos comarcales y la Diputació de Girona. 

 CILMA es una entidad que tiene como objetivos convertirse en plataforma de 
interlocución unitaria con otros organismos e instituciones más allá de las 
comarcas de Girona; constituir un foro de debate en torno a la sostenibilidad 
con posibilidad de intercambio de experiencias; constituirse como grupo de 
interés ante la movilización de recursos y la catalización de iniciativas, y 
ejemplificar el trabajo común y la movilización solidaria. 

III. NIBSA es una empresa líder en la producción de automóviles, dedicada, a nivel 
mundial, a la actividad de diseño, producción, ensamblaje, comercialización y 
venta de vehículos automóviles, así como de sus piezas y accesorios, bajo las 
marcas Nissan e Infiniti. 

 NIBSA desea ser líder en el desarrollo y en las ventas de vehículos eléctricos 
(VE) de ámbito mundial, y en este marco ha desarrollado vehículos eléctricos 
que, entre otros usos, se pretenden destinar a la actividad de taxi y de reparto 
de mercancías y servicios municipales, concretamente los modelos Nissan e-
NV200 (en adelante, e-NV200) que se fabrican en la factoría de Nissan ubicada 
en la Zona Franca de Barcelona y los modelos LEAF de 24 kWh y 30 kWh. 

IV. 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 ambas 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 planes de acción para la energía sostenible 
(PAES) 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 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 llaman 
«Renovar los vehículos de las flotas municipales para vehículos eléctricos o 
híbridos» o «Adquisición de vehículos de bajas emisiones o emisiones cero 
para la flota municipal». 

 Por otra parte, también prevén impulsar el vehículo eléctrico al 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 aparcamientos preferentes para los vehículos eléctricos, 
realizar campañas informativas y de incentivo del vehículo eléctrico, etc. 

V. Los vehículos más eficientes y con cero emisiones de CO2 y óxidos de 
nitrógeno, entre los que figuran los de tecnología eléctrica, deben desempeñar 
un papel fundamental en el logro de los compromisos adquiridos por los 
municipios en ahorro energético, de respeto al medio ambiente y reducción de 
la contaminación acústica, así como en la mejora de la calidad del aire y la 
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sostenibilidad del transporte en las ciudades metropolitanas. 
VI. Las partes firmantes consideran que la promoción y utilización de vehículos 

eléctricos es una de las mejores soluciones para reducir las emisiones de CO2 y 
óxidos de nitrógeno y como medio de mejora de la eficiencia energética en el 
transporte. 

VII. Las administraciones públicas deben 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 
como vehículos de representación para sus altos cargos, así como para ejercer 
las funciones del personal técnico y de mantenimiento. 

VIII. 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 deben tenerse en cuenta en vista a su implementación en las 
flotas de vehículos de los diferentes municipios, ya sean propios o de terceras 
empresas que prestan sus servicios. 

Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para formalizar 
este convenio, de acuerdo con los siguientes 
Pactos 
Primero. NIBSA se compromete a: 
a) Proporcionar a CILMA seis vehículos eléctricos (especificados en el anexo B) para 
ser cedidos a los ayuntamientos y a la Diputació de Girona, durante un periodo de 
prueba para conocer mejor las características de estos vehículos. Las condiciones 
básicas que rigen esta cesión temporal son las siguientes: 

1) Los vehículos estarán a disposición de la Diputació de Girona y CILMA 
durante un periodo de 11 semanas a partir de la firma del convenio por las 
partes. 

2) Durante este periodo, el programa de cesión por municipios seguirá el 
esquema especificado en el anexo C. Cada municipio es responsable de 
recoger el vehículo en el concesionario que se indica en el anexo C y de 
devolverlo en el mismo concesionario al cabo de tres semanas. 

3) Los vehículos son propiedad de NIBSA. 
4) Durante el período de disponibilidad de los vehículos por parte de la Diputació 

de Girona y CILMA, todos los seguros de los vehículos serán responsabilidad 
del propietario, así como todos los gastos de mantenimiento y reparación. 

5) Los vehículos serán entregados con una personalización específica a nivel de 
imagen exterior, que destacará la condición de vehículo eléctrico. 

6) Todos los vehículos estarán dotados del cable Nissan EVSE (cable de carga 
con enchufe doméstico). 

7) Para la carga en el aparcamiento habitual, lo más recomendable es utilizar un 
equipo de carga doméstica (WB). Sin embargo, NIBSA ha establecido una 
serie de pautas técnicas que se muestran en el anexo A con el fin de 
garantizar la seguridad y la fiabilidad de la carga del vehículo eléctrico con el 
cable EVSE. 

8) La concesionaria Nissan del área del municipio llevará a cabo una formación 
inicial de los trabajadores municipales que tengan que ser usuarios de los 
vehículos eléctricos cedidos. 

9) El traslado de los vehículos a los ayuntamientos se llevará a cabo de acuerdo 
con la asignación que se planifique desde CILMA, y se efectuará por personal 
de NIBSA, que aprovechará para revisar los vehículos y formar a los nuevos 
usuarios. 
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10) La entrega y devolución de los vehículos tendrá lugar en los concesionarios 
oficiales de la red Nissan. En el mismo concesionario se revisarán los 
vehículos y se formará a los nuevos usuarios, especialmente con relación a la 
carga rápida. 
Excepcionalmente, la entrega y devolución de los vehículos tendrá lugar en los 
ayuntamientos, previo acuerdo entre las partes. 

11) NIBSA pondrá a disposición de los ayuntamientos un servicio de asistencia de 
la concesionaria Nissan de la zona para casos de averías, incidentes o para 
formular preguntas asociadas al uso del vehículo eléctrico cedido. En estos 
casos, la entrega y devolución de los vehículos cedidos podrá tener lugar en 
los ayuntamientos, previo acuerdo entre las partes. 

b) Organizar, conjuntamente con la Diputació de Girona, CILMA y un ayuntamiento 
que sea beneficiario de la cesión, una jornada inicial de presentación y acto de 
entrega de las llaves de los vehículos eléctricos NIBSA 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, que en Catalunya tiene lugar entre los 
meses de mayo y julio. 
Segundo. En el desarrollo de la promoción del vehículo eléctrico, la Diputació de 
Girona tiene la intención de 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» para los ayuntamientos firmantes del Pacto de 
alcaldes, dentro del programa «Del pla a l’acció», destinadas a ejecutar acciones para 
mejorar la eficiencia energética y reducir la emisión de gases de efecto invernadero 
que hayan sido previamente planificadas en el Plan de Acción de Energía Sostenible 
(PAES) aprobado por el Pleno municipal. 
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 
NIBSA, un acto de presentación del vehículo eléctrico y entrega de las llaves. 
Tercer. En el desarrollo de la promoción del vehículo eléctrico, CILMA tiene la 
intención de regular y planificar la cesión de los vehículos eléctricos prestados por 
NIBSA a los ayuntamientos, en función del interés que hayan manifestado y de su 
población. Esta cesión estará regulada por las condiciones siguientes: 

1) Los vehículos serán cedidos a los ayuntamientos, que podrán poner a 
disposición de servicios municipales, de empresas municipales o directamente 
de trabajadores municipales. 

2) 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). 

3) Los vehículos serán cedidos a los ayuntamientos para períodos de prueba 
de tres semanas, en función de las peticiones y disponibilidades. 

4) Para la asignación de un determinado vehículo eléctrico a un 
ayuntamiento, este debe tener una infraestructura de recarga adecuada según 
los requerimientos técnicos de NIBSA. 

5) Los ayuntamientos, al final de la cesión, harán una valoración del vehículo 
eléctrico, que será recogida y analizada por CILMA. Esta valoración deberá 
ser recogida por escrito en un documento que los ayuntamientos entregarán a 
NIBSA. 

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 
NIBSA, un acto de presentación del vehículo eléctrico y entrega de las llaves. 
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Cuarto. Será de aplicación al presente convenio lo establecido en la Ley 26/2010, de 
3 de agosto, de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Públicas de Catalunya y en los artículos 47 y siguientes de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, así 
como en el resto de normativa aplicable. 
Quinto. La vigencia de este convenio se inicia en el momento de su firma y finalizará 
el 30 de septiembre de 2017. 
Sexto. Toda renuncia, enmienda o modificación de cualquier término o condición del 
presente convenio será acordada previamente por 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. 
Séptimo. 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 miembros: dosde 
nombrados por la Diputació de Girona y CILMA, dos de nombrados por el 
ayuntamiento, y dos, por NIBSA. 
Octavo. Las cuestiones litigiosas que puedan generarse sobre la interpretación y la 
aplicación del presente convenio se resolverán, en primer término, por las partes de 
mutuo acuerdo o, si no, por los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo competentes. 

Y para que así conste y en prueba de conformidad con el contenido de este 
convenio, las partes lo firman por duplicado. 

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, Barcelona Por NISSAN IBERICA, S.A. Cristian 
Costaganna.” 
 
ANEXO A 
PAUTAS TÉCNICAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA FIABILIDAD DE LA 
CARGA DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO CON EL CABLE EVSE 
Carga con el cable Nissan EVSE (cable de carga con enchufe doméstico) 
Usando este cable, el vehículo eléctrico estará consumiendo 10 amperios de forma 
constante para cargar la batería, bacía, en unas 12 horas. Este cable está 
principalmente destinado a ser usado en la red pública de puntos de recarga y en 
cargas ocasionales. 
Al utilizar el cable Nissan EVSE con una toma de corriente doméstica, es importante 
saber que durante la carga del vehículo eléctrico se genera una corriente eléctrica 
que podría afectar la instalación eléctrica en caso de que el cableado y las tomas de 
corriente no cumplieran con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), 
que la instalación no fuera correcta o que no se hubiera efectuado el mantenimiento 
adecuado. Por favor, no utilice una toma de corriente que no cumpla las 
especificaciones del REBT para cargar su vehículo eléctrico Nissan. Si la instalación 
eléctrica de su casa es antigua o no ha sido inspeccionada recientemente, es 
recomendable que un técnico cualificado inspeccione la instalación eléctrica y la toma 
de corriente antes de cargar su vehículo eléctrico Nissan. 
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Guía técnica para el uso seguro del cable Nissan EVSE con una toma de 
corriente doméstica para la carga ocasional 
 Guía técnica de Nissan 

Regulación 

La instalación eléctrica del aparcamiento tiene que 
cumplir con las últimas regulaciones nacionales, como 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
en España. 

Potencia de carga (a 220 
V) 

 
 
EVSE cable de potencia 
máxima 
 
 

 
 
2,4 kW (10 A) 
 
 

Circuito y IA 

Tipo de circuito 

Circuito específico y 
exclusivo, con protección 
mediante un interruptor 
diferencial. Sin otras 
tomas de corriente o 
cargas conectadas. 

Corriente nominal  
Interruptor Magneto 
térmico 

16 A curva C 

Interruptor diferencial  30 mA (tipo AC) 

Toma de corriente 

Toma de corriente doméstica en buenas condiciones, 
instalada según el REBT en un ambiente seco y un 
metro por encima del suelo. 
Si la toma de corriente se instala externamente o en un 
área húmeda, esta debe tener una protección mínima 
de IP54 para protegerla de la entrada de agua y de 
polvo. 

 

Cableado 

Caída de tensión máxima 
en la toma de corriente 
de la tensión nominal de 
la red 
 240 V: 4,8 V; 230 V: 4,6 
V; 220 V: 4,4 V 

≤ 2% del voltaje nominal 
Ej.: 240 V = 4, 8V; 
230V=4,6V; 220V=4,4V 

Sección del cable   ≥ 2,5 mm2 

Puesta a tierra 
Según la regulación 
(REBT) 
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Mantenimiento 

Su instalación eléctrica debe ser inspeccionada o 
renovada tan a menudo como sea necesario, ya que 
puede deteriorarse y dejar de ser segura. Si tiene 
dudas, por favor contacte con su operador de 
electromovilidad o con un electricista cualificado, el cual 
le puede aconsejar sobre el mantenimiento más 
apropiado para la instalación y su uso.
 
No utilice ninguna toma de corriente con signos de 
daño o decoloración. Nissan recomienda 
encarecidamente la instalación de una unidad de 
estación de carga doméstica para la carga a casa. 

 

ANEXO B 

IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

Modelo  Versión  Bastidor  Matrícula 

Leaf  Tekna 30 kWh  SJNFAAZE0U6066449  7587 JYK 

Leaf  Tekna 30 kWh  SJNFAAZE0U6066358  7592 JYK 

e‐NV200  Evalia 5p  VSKTAAME0U0511794  6679 JML 

e‐NV200  Furgón Premium  VSKYAAME0U0512229  8726 JVW 

e‐NV200  Furgón Premium  VSKYAAME0U0512200  8656 JVW 

e‐NV200  Furgón Premium  VSKYAAME0U0512145  8653 JVW 
 

ANEXO C 

PROGRAMA DE CESIÓN POR MUNICIPIOS Y CONCESIONARIOS IMPLICADOS 

 
 
 
   AUTO TALLER CADERE (satélite) 

   Nissan Camps Motor (satélite) 

   Interdiesel (main) 

   CAMPS MOTOR (main) 

   Nissan Camió Auto Ripollès (satélite) 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11

8726 JVW Transport

8656 JVW Transport

8653 JVW

6679 JML Transport

7587 JYK Transport

7592 JYK Transport TransportCC Gironès 
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“ 
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 (CILMA) i NISSAN IBERICA S.A. 
 
25. JG942/000041/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Resolució de la campanya "Del Pla a l'Acció ", 2017 
(exp. 2017/41) 

 
Vistes les bases específiques reguladores de la Campanya “Del Pla a l’Acció”, 
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 20 de desembre de 2016, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 8, de 12 de 
gener de 2017. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 24 de gener de 2017, 
publicada al BOPG número 27, de 8 de febrer de 2017. 
 
Atès que de l’aplicació pressupostària 300/1700/46205 no s’ha esgotat el pressupost, 
un cop coberts els conceptes que li corresponen, d’acord amb les bases, l’import 
sobrant s’ha redistribuït entre altres aplicacions pressupostàries. 
 
Vistos els informes del centre gestor, de 6 de juliol de 2017, i de la Comissió 
Qualificadora, de 6 de juliol de 2017, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions de la campanya “Del 
Pla a l’Acció” anualitat 2017, d’import total 1.068.155,96 €, d’acord amb el detall 
següent: 
 

Línia Aplicació 
pressupostària 

Crèdits inicials  Crèdits finals  Diferència  

Línia 1 300/1700/46205 90.000,00 € 76.310,82 € -13.689,18 € 
Línia 2 300/1700/76202 70.000,00 € 78.000,00 € 8.000,00 € 
Línia 3 300/1700/76202 508.155,96 € 733.845,14 € 225.689,18 € 
Línia 4 300/1700/76202 400.000,00 € 180.000,00 € -220.000,00 € 
 Total 1.068.155,96 € 1.068.155,96 € 0,00 € 

 
SEGON. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de 
la convocatòria: 
 

Línia Aplicació pressupostària Reajustament  
Línia 1 300/1700/46205 -13.689,18 € 
Línia 2 300/1700/76202 8.000,00 € 
Línia 3 300/1700/76202 225.689,18 € 
Línia 4 300/1700/76202 -220.000,00 € 
 Total 0,00 € 
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TERCER. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
QUART. Concedir als ajuntaments que es relacionen a l’annex I, III, VI i IX –que 
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, 
les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que s'hi especifiquen. 
 
CINQUÈ. Denegar les sol·licituds o l’actuació dels ajuntaments que es relacionen a 
l’annex II, V, VIII i X –que s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord 
a tots els efectes legals-, pels motius que s’hi especifiquen. 
 
SISÈ. Donar per desistides les sol·licituds o les actuacions dels ajuntaments que es 
relacionen a l'annex IV i VII –que s’incorpora a la present proposta i s’integra en 
aquest acord a tots els efectes legals-, pels conceptes que s’hi senyalen, i, en 
aplicació de l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, ordenar l'arxiu dels expedients. 
 
SETÈ. Disposar la despesa total, de 1.068.155,96 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de l’any 2017 de la Diputació de Girona: 
 

Línia Aplicació pressupostària Import concedit Annexos 
Línia 1 300/1700/46205 76.310,82 € Annex I 
Línia 2 300/1700/76202 78.000,00 € Annex III 
Línia 3 300/1700/76202 733.845,14 € Annex VI 
Línia 4 300/1700/76202 180.000,00 € Annex IX 
 Total 1.068.155,96 €  

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

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
 
26. JG942/000031/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Convocatòria de subvencions per 
al suport als programes municipals d'ajuts als esportistes amateurs 
gironins, menors de 25 anys i no professionals, d'esports individuals (exp. 
2017/6348) 

 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les subvencions en règim de concurrència 
competitiva als ajuntaments, en el marc del suport als programes municipals d'ajuts 
als esportistes amateurs  gironins, menors de 25 anys i no professionals, d'esports 
individuals que, prèvia classificació, han participat en els Campionats d’Espanya, 
d’Europa, del Món o Jocs Olímpics, d’acord amb les bases específiques reguladores 
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aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 16 de maig de 2017 i publicades al 
BOP núm. 100 de 25 de maig de 2017. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s’ajusta a l’establert a l’Ordenança 
general de subvencions i a la Llei 38/2003, General de Subvencions, i l’òrgan 
competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern. 
 
Atesos els antecedents anteriors, l’informe del cap de servei d’Esports de 20 de juny 
de 2017, i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel 
Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014, la Junta de Govern a proposta 
del diputat delegat d’Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a 
la concessió de subvencions per al suport als programes municipals d’ajuts als 
esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no professionals, d’esports 
individuals que, prèvia classificació, han participat en els campionats d’Espanya, 
d’Europa, del Món o Jocs Olímpics, el text de la qual es transcriu com segueix: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL SUPORT ALS PROGRAMES 
MUNICIPALS D'AJUTS ALS ESPORTISTES AMATEURS  GIRONINS, MENORS DE 
25 ANYS I NO PROFESSIONALS, D'ESPORTS INDIVIDUALS QUE, PRÈVIA 
CLASSIFICACIÓ, HAN PARTICIPAT EN ELS CAMPIONATS D’ESPANYA, 
D’EUROPA, DEL MÓN O JOCS OLÍMPICS. ANUALITAT 2017 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments, en el marc del 
suport als programes municipals d'ajuts als esportistes amateurs  gironins, menors de 
25 anys i no professionals, d'esports individuals que, prèvia classificació, han 
participat en els Campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics, d’acord 
amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la 
sessió de 16 de maig de 2017 i publicades al BOP núm. 100 de 25 de maig de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 50.000,00 euros. El crèdit pressupostari 
va amb càrrec a les aplicació pressupostària i import següent: 

Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import € 

Suport als programes municipals 
d’ajuts als esportistes amateurs 
d’esports individuals 

520.3410.46200 
50.000,00 

 Total 50.000,00 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim la que es preveu, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o d’alguna modificació de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional 
estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit amb 
caràcter previ a la resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la 
convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
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 El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d’agost de 2017 i s’iniciarà 
a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, presentant, mitjançant l’EACAT, el model normalitzat 
disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), La sol·licitud s'haurà 
de signar electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels 
certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC. 

4. Termini de resolució i notificació  
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de tres 
mesos a comptar a partir de la finalització del període de presentació de les 
sol·licituds, la qual serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i 
també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada el termini màxim 
de deu dies a comptar des de la data d’adopció de l’acord. Un cop transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes, a comptar des del dia següent de la notificació. 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de 
la Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 50.000,00 € 
distribuïts amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de 2017: 
 

Programa 
Aplicació 
Pressupostària 

Import € 

Suport als programes municipals 
d’ajuts als esportistes amateurs 
d’esports individuals 

520.3410.46200
50.000,00 

 Total  50.000,00 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi 
puguin interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui 
els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
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CINQUÈ. 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. 
 
27. JG942/000015/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nominativa a 
l'Agència innovació i desenvolupament Garrotxa-DinamiG per al 
finançament de l'organització de la Fira Orígens (exp. 2017/3752) 

 
La Fira Orígens, que se celebra anualment a Olot, és una fira agroalimentària de 
productes de qualitat de Catalunya, amb diverses activitats entorn la gastronomia, 
amb demostracions de cuina, aules de tast, amb degustacions i maridatges, aula pels 
nens, un espai ecològic, on els productors donen a conèixer el seu producte a 
professionals del sector. En l’última edició de 2016 va tancar les portes amb una gran 
afluència de visitants.  
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, en el qual es preveia que el servei de 
Promoció Econòmica-Diplab atorgava una subvenció nominativa a l’Ajuntament 
d’Olot. Posteriorment hi va haver un canvi de destinatari en l’aplicació pressupostària 
atesa la creació per part de l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa 
de l’Agència DinamiG.com a ens aglutinador de la promoció econòmica a la comarca. 
El Ple de la Diputació va aprovar la modificació d’ aquesta aplicació en la sessió de 18 
d’abril de 2017.  
 
Atès que en el pressupost de la Diputació l’any 2017 figura una subvenció consignada 
nominativament a favor DinamiG d’Olot, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 16.1 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió 
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Vist l'informe favorable de la cap del Centre Gestor de Promoció Econòmica-Diplab, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari NIF 

2017/3752 DinamiG P1700098E 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Fira Orígens Corrent 

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

Import de la subvenció (en €) % de 
finançament 

133.000,00 € 20.000,00 € 15,038% 
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SEGON. Autoritzar la despesa de 20.000,00 € i disposar-la amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 220/4300/46703 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 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 gener i finalitza el 
30 de novembre de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, 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. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que DinamiG accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest acord, si en el termini d’un 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 d’un 
mes a partir de l’acabament del període d’execució establert al punt tercer d’aquest 
acord, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 133.000,00 €, 
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud 
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del 
compte justificatiu normalitzat, 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 novè 
d’aquest acord. 

 
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.  

 



 
  
 
 

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

En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el 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 
al punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa 
efectiva. 
 
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 dos anys. 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. 
 
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. 
 
En els materials de difusió de les activitats de l’entitat hi haurà de constar el logotip de 
la Diputació de Girona, així com també a la pàgina web. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
El servei de Promoció Econòmica-Diplab 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 
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.  
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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 DinamiG.  
 
28. JG942/000014/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria de 
subvencions per al programa de suport a projectes de promoció 
agroalimentària Girona Excel·lent-Col·lectius (exp. 2017/6374) 

 
Seguint la línea d’actuació de col·laborar amb els projectes relacionats amb el foment 
de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral dels municipis del seu àmbit 
territorial, la Diputació de Girona ha desenvolupat el segell de qualitat agroalimentària 
Girona Excel·lent, que ha contribuït a la dinamització econòmica, la potenciació i la 
difusió dels productes alimentaris locals i de qualitat des del 2014. 
 
Atesa la implantació assolida d’aquest segell de qualitat, s’ha volgut consolidar, 
potenciar i ampliar el projecte incloent-hi les entitats i col·lectius representatius del 
sector agroalimentari gironí, i per això s’ha creat el projecte Girona Excel·lent-
Col·lectius. Així, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 3 de 
maig de 2016, (BOP núm.86, de 5 de maig de 2016) va aprovar les bases 
reguladores i la convocatòria de l’adhesió al projecte de Promoció Econòmica 
Agroalimentària Girona Excel·lent -Col·lectius 2016-2019. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions al programa de suport a projectes de 
promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius, aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 20 de juny de 2017 i publicades de forma definitiva al BOPG 
número 122, de 27 de juny de 2017. 

La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, ACORDA:  
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PRIMER. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions al programa de suport a projectes de promoció 
agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius, el text de la qual es transcriu literalment 
a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS AL PROGRAMA 
DE SUPORT ALS PROJECTES DE PROMOCIÓ AGROALIMENTÀRIA GIRONA 
EXCEL·LENT COL·LECTIUS, ANY 2017 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva a les entitats adherides a Girona 
Excel·lent–Col·lectius i als ens locals de la demarcació de Girona que gestionin 
projectes i/o espais públics vinculats a la promoció agroalimentària destinades al 
finançament de projectes agroalimentari de les temàtiques següents: 
a) Campanyes de promoció i sensibilització. 
b) Concursos sectorials.  
c) Estudis de millora o innovació de producte agroalimentari.  
d) Formacions.  
e) Tallers i jornades de tast. 
f) Jornades de networking i de reconeixement empresarial.  
D’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en 
la sessió de 20 de juny de 2017 i publicades al BOP núm. 122, de 27 de juny de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 62.000,00 euros. El crèdit pressupostari 
per a cadascuna de les resolucions va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 

Aplicació pressupostària 
Pressupost  Aplicació pressupostària Descripció Import (en €) 

Anualitat 
2017 

220/4300/48011 Ajuts a entitats no lucratives-
Campanya Girona Excel·lent 

32.000,00 

Anualitat 
2017 

220/4300/46207 Ajuts a ajuntaments-
Campanya Girona Excel·lent 

30.000,00 

Total € 62.000,00 

A la vista de les sol·licituds presentades, es podran redistribuir els crèdits inicialment 
disponibles amb càrrec a les partides pressupostàries respectives, sempre que no 
s'ultrapassi la dotació total de la convocatòria. Aquesta redistribució s’aprovarà en el 
mateix acord de concessió. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà del 28 d’agost al 20 de setembre de 
2017.  
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible 
a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i han de complementar-se amb la 
documentació que disposa l’article 8 de les bases reguladores. 
La presentació és realitzarà mitjançant l’EACAT o l’E-TRAM. La sol·licitud s'haurà de 
signar electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats 
admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.  
4. Import de les subvencions 
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Es subvencionaran les actuacions amb millor puntuació, amb un màxim de 4.000 € 
per sol·licitud, fins a exhaurir les partides pressupostàries assignades a aquesta 
convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà un 75% del pressupost elegible. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables: 
Es podran imputar a aquesta subvenció les despeses realitzades entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2017.  
6. Termini per justificar les subvencions 
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament 
de l’activitat fins al 31 de gener de 2018. 
7. Termini de resolució i notificació 
7.1 Termini de resolució 
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la, és de sis 
mesos a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de les 
sol·licituds. 
En cas que hagi transcorregut el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució 
als interessats, la sol·licitud de concessió de la subvenció es considera desestimada 
per silenci administratiu. 
7.2 Termini de notificació 
La resolució es notifica de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la 
data d’adopció de l’acord. 
La subvenció s’entén acceptada si en un termini màxim de 10 dies naturals després 
de la notificació de la subvenció el beneficiari no n’ha fet renúncia expressa. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta és 
procedent interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un recurs 
de reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent de la notificació.  
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà a l’e-Tauler i al lloc web de la Diputació, i l’extracte 
d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 62.000,00 
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
Aplicació pressupostària 
 

Pressupost  Aplicació pressupostària Descripció Import (en €) 

Anualitat 
2017 

220/4300/48011 Ajuts a entitats no lucratives-
Campanya Girona Excel·lent 

32.000,00 

Anualitat 
2017 

220/4300/46207 Ajuts a ajuntaments-Campanya 
Girona Excel·lent 

30.000,00 
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Total € 62.000,00 

 
A la vista de les sol·licituds presentades, es podran redistribuir els crèdits inicialment 
disponibles amb càrrec a les partides pressupostàries respectives, sempre que no 
s'ultrapassi la dotació total de la convocatòria. Aquesta redistribució s’aprovarà en el 
mateix acord de concessió.  
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els 
recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin 
advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
29. JG942/000012/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 

Viària (013): Prendre coneixement del document Programes de 
conservació i millora de la seguretat viària redactat pel Servei de Xarxa 
Viària Local. (exp. 2017/6717) 

 
Les tasques de conservació de les carreteres de la xarxa que gestiona la Diputació de 
Girona tenen l’objectiu d’assegurar el millor estat possible dels seus elements a fi 
d’obtenir un servei adequat per al ciutadà que les utilitza. 
 
Cal distingir entre la conservació ordinària i l’extraordinària. Aquesta darrera cal 
portar-la a terme només quan les circumstàncies ho exigeixen (les més clàssiques 
són els reforços o la millora de regularitat del ferm). 
 
Dins la conservació ordinària, se’n poden distingir dos tipus: la correctiva i la 
preventiva.  
 
El manteniment correctiu és el que es fa amb immediatesa per restablir el servei i la 
seguretat viària, sigui per causes meteorològiques o accidentals. L’activen els 
diferents agents que utilitzen la via i es canalitza mitjançant un coordinador 
d’emergències i els corresponents equips de reforç de les brigades de conservació, 
amb el suport d’empreses externes quan és necessari. 
 
El manteniment preventiu és el més important si volem assegurar que les carreteres 
mantenen els paràmetres de seguretat adequats. Cal dir que tota tasca de 
manteniment pot comportar-ne una de millora, atès que quan es detecta un problema 
o una necessitat s’actua perquè no torni a succeir i no solament per restaurar el servei 
i prou.  
 
Tot plegat amb l’objectiu bàsic d’obtenir una seguretat viària adequada, alhora que el 
manteniment patrimonial de la xarxa de carreteres que la Diputació de Girona 
gestiona, i amb la idea central que un manteniment preventiu, a part d’assegurar el 
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millor servei a l’usuari, és clarament més econòmic que qualsevol manteniment 
correctiu. 
 
El Servei de Xarxa Viària Local ha redactat el document Programes de conservació i 
millora de la seguretat viària en el qual s’expliciten les tasques que aquest Servei 
porta a terme any rere any. 
 
Els programes que es descriuen són els següents: 
 
1. Conservació i manteniment: ferms, ponts i altres estructures, sistemes de 
contenció, sistema de drenatge, senyalització vertical, senyalització horitzontal i 
protecció de talussos. 
 
2. Millora de la seguretat viària: millora d’interseccions, corbes perilloses i mobilitat de 
vianants. 
 
3. Altres plans: juntes de ponts, valorització de trams en desús, fites històriques, 
reductors de velocitat, desbrossada i sega i brigades de conservació. 
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària per 
unanimitat, ACORDA: 
 
Prendre coneixement del document Programes de conservació i millora de la 
seguretat viària redactat pel Servei de Xarxa Viària Local. 
 
30. 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: 
 
30.1.  000008/2017-PPRES; Proposta Presidència; Dissolució agrupació de les 
entitats locals de Campllong i Sant Andreu de Salou. 

 
L’Ajuntament de Campllong remet ofici de la Secretaria Accidental  (RE 13.10.2017) 
amb el qual s’adjunta, entre la documentació que obra a l’expedient municipal, la 
certificació de l’acord del Ple de data 8 de juny de 2017, segons el qual s’acorda 
sol·licitar al Departament de Governació i .Relacions Institucionals de la Generalitat la 
dissolució de l’Agrupació de les Entitats Locals de Campllong i Sant Andreu Salou, 
d’acord amb el fet actual de què l’Ajuntament de Campllong requereix l’assistència 
d’un secretari interventor a jornada completa i que, per tant, no és convenient 
l’agrupació amb l’Ajuntament de Sant Andreu Salou. 
 
En el si del propi expedient obra també la certificació de l’Ajuntament de Sant Andreu 
Salou, segons la qual el ple del seu ajuntament acorda també la incoació de 
l’expedient per a la dissolució de l’agrupació de les entitats locals de Campllong i de 
Sant Andreu Salou pel sosteniment en comú del lloc de la secretaria. 
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En ambdós certificats s’acorda sol·licitar al Consell Comarcal i a aquesta Diputació, 
l’emissió del corresponent informe previ i preceptiu i notificar-lo a les entitats 
afectades per al seu coneixement. 
 
Les peticions s’han traslladat a aquesta Diputació a efectes d’emetre consulta prèvia, 
de conformitat amb l’article 108 c) del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament de demarcació i població territorial. 
 
És per això que la Junta de Govern, a proposta de la Presidència, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER Informar favorablement l’expedient de dissolució de l’agrupació 
constituïda pels ajuntaments de Campllong i Sant Andreu Salou, per al 
manteniment del lloc comú de secretari/a-interventor/a. 
 
SEGON. Notificar l’acord a als ajuntaments interessats. 
 
31. Precs i preguntes 
No se’n formula cap. 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les onze 
menys cinc minuts del matí, de la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb 
mi, el secretari, que en dono fe. 
__________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 
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