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ACTA 
EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

JUNTA DE GOVERN NÚM. 943 
 

 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA: 1 d'agost de 2017 
HORA: 10:05 
LLOC: Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
EXPEDIENT: 2017/6945 
 
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 Turon i Serra Vicesecretari 
Sr. Ernest Ruiz Garcia Viceinterventor  
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, els diputats Josep Maria Corominas i 
Barnadas, Carles Salgas i Pedrosa i Lluís Costabella i Portella, i el cap de Gabinet de 
Presidència, Juan José Serrán i Báez. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 18 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, reguladora de les bases del règim 
local 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
3. JG943/000058/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Concedir subvenció a l'Ajuntament de 
Castellfollit de la Roca per tractament vegetació cingleram (exp. 2017/6851) 

4. JG943/000055/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de La 
Pera, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016 (exp. 
2016/4418) 

5. JG943/000057/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
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Maçanet de la Selva, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2016 (exp. 2016/4317) 

6. JG943/000054/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2017 (exp. 2017/1558) 

7. JG943/000056/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Proposta de distribució definitiva dels crèdits i 
resolució de la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per 
nevades, anualitat 2017 (exp. 2017/3679) 

8. JG943/000053/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 
(028): resolució de la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a 
inversions en habitatges destinats a polítiques socials (exp. 2017/3914) 

9. JG943/000174/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Ajuntament de Torroella de 
Montgrí una subvenció nominativa per a l'edició del volum núm. 9 de la 
Col·lecció Recerca i Territori (exp. 2017/6657) 

10. JG943/000171/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la convocatòria anticipada en 
règim de concurrència competitiva per al V concurs dels programes pedagògics i 
divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació de Girona (exp. 2017/6596) 

11. JG943/000175/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar pagament activitats diverses 
escoles dins segon i tercer trimestre, curs escolar 2016/2017, programa Indika 
(exp. 2016/5252) 

12. JG943/000173/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa per 
al finançament del Festival Sons del Món 2017 (exp. 2017/6743) 

13. JG943/000176/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar recurs de reposició interposat 
per l'Ajuntament de Lloret de Mar contra l'acord adoptat per la JdG de la 
Diputació de Girona, 30 de maig de 2017, de resolució de la convocatòria de 
subvencions en el marc del programa Indika, 2017 (exp. 2017/3291) 

14. JG943/000169/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Ubud Produccions, SL, de Porqueres, per al finançament del Festival Milestone 
Project 2017 (exp. 2017/6464). 

15. JG943/000179/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Monuments (018): Aprovació ajut econòmic al Consorci de l'Alta 
Garrotxa per a la restauració antiga rectoria de Sant Aniol d'Aguja (exp.  
2017/5846) 

16. JG943/000025/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Donar compte del Decret de Presidència, de 
data 13-07-2017, de l'aprovació de l'acord intencions arranjament camí del Port 
de la Selva a Sant Pere de Rodes (exp. 2017/6735) 

17. JG943/000024/2017-PPCIPEAH; Proposta del president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda. Assabentat de la 
sentència núm. 97/17, de sis de juny, dictada pel jutge del Jutjat Contenciós 
Administratiu (JCA) núm. 2 de Girona, resolent el recurs ordinari núm. 378/2014 
(exp. 2017/6831) 

18. JG943/000044/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Conveni entre la DDGI i ADF Riells del Montseny relatiu a les 
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tasques de col.laboració en el programa d'actuacions especials de la campanya 
de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural del Montseny, durant l'exercici 
de 2017 (exp. 2017/6270) 

19. JG943/000046/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Modificació de la convocatòria de la Campanya Del Pla a l'acció 
2016 (exp. 2016/259) 

20. JG943/000002/2017-PPCMIA; Proposta President CM Isaac Albéniz; 
Conservatori de Música: Aprovació del preu públic per al material escolar per al 
curs acadèmic 2017-2018. 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
21. JG943/000016/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 

Promoció Econòmica (015): Aprovar conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines (ACGI) (exp. 2017/6746) 

22. Proposicions urgents 
23. 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 18 de juny de 2017 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 18 de juliol, 
prèviament lliurada als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
 
3. JG943/000058/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Concedir subvenció a 
l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca per tractament vegetació cingleram 
(exp. 6851/2017) 

 
L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca ha sol·licitat en data 19-07-17 una subvenció 
exclosa de concurrència per al finançament de l’obra “Tractament de la vegetació de 
la cinglera” i en motiva l’interès públic el fet que permet la realització d’estudis 
geològics acurats a un element de patrimoni natural d’elevat interès per tal de 
determinar i avaluar el risc geològic detallat de despreniments. Aquests estudis han 
de permetre una protecció directa i efectiva a les edificacions més vulnerables de la 
cinglera i als seus residents, així com a les activitats econòmiques que s’hi 
desenvolupen. 
 
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 59.725,19 € a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca. 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 
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justifiquen l’atorgament amb caràcter excepcional d'una subvenció de concessió 
directa. 
 
La subvenció de concessió directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a 
l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a 
l'article 15 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i al Pla 
Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019, quan es donen 
raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament 
justificades que en dificultin la convocatòria pública. 
 
D'acord amb aquests antecedents i de conformitat amb la Instrucció de control intern 
de la Diputació aprovada pel Ple en sessió del dia 20 de maig de 2014, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació 
Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent: 
 

Núm. d'expedient Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la subvenció 

6851/2017 Ajuntament de Castellfollit 
de la Roca  

P1705100D Tractament de la vegetació de 
la cinglera 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament  
 

Import a 
justificar 
 

59.725,19 € 59.725,19 € 59.725,19 € 100% 59.725,19 € 

 
SEGON. Aplicació pressupostària. Autoritzar i disposar la despesa d'import 59.725,19 
€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 400/9420/76202 del pressupost de 2017. 
 
TERCER. Acceptació de la subvenció. Notificar al beneficiari que si en el termini d'un 
mes no manifesta el contrari, s'entén que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
QUART. Despeses subvencionables 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 59.725,19 €; 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 de juliol 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 59.725,19 € 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 
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s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable.  
 
SISÈ. Fraccionament dels pagaments. S'admet la presentació de justificacions 
parcials sempre que es faci en la forma i terminis de justificació establerts en aquesta 
resolució. En aquests casos s'aplicarà el percentatge de finançament sobre la 
justificació correctament presentada i s'efectuarà el pagament fraccionat de la 
subvenció. 
 
SETÈ Afectació del béns. Els béns objecte d'aquesta subvenció que tinguin el 
caràcter d'inventariable s'hauran de destinar al fi concret per al qual es va concedir la 
subvenció durant un període que no pot ser inferior a cinc anys, en el cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns. Si el beneficiari 
es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb 
caràcter previ ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció 
més l'interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
 
VUITÈ. No s'admet el canvi de destinació de la subvenció. 
 
NOVÈ. Publicitat institucional. Amb la justificació de la subvenció caldrà aportar la 
documentació que acrediti que l'Ajuntament ha fet constar la col·laboració de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió que realitzi sobre 
les actuacions objecte de subvenció  
 
DESÈ Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals. La suma de la subvenció de la Diputació de Girona amb l'altre 
finançament que obtingui el beneficiari no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
ONZÈ Verificació i control. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de 
mostratge, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la 
consideració de finalista. Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà 
pel que s'estableix en el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en 
correspondència amb la disposició addicional 14a del mateix cos legal. 
 
DOTZÈ. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en els 
supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i a 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
TRETZÈ. Normes supletòries. En tot el que no prevegi aquesta resolució serà 
d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual se n'aprova el reglament, l'Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normativa que hi sigui 
aplicable. 
 
CATORZÈ. Notificar la present resolució/acord a l'Ajuntament amb indicació dels 
recursos procedents. 
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4. JG943/000055/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de La Pera, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2016 (exp. 2016/4418) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de La Pera de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, d’import 24.270,05 
€;  
 
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 proposa, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de La Pera el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, pel concepte i 
l’import que es detallen.  
 

AJUNTAMENT EXP CONCEPTE CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ 

La Pera 2016/4418 Millores part central 
del marge Est del C/ 
Vell 

Millora vorera i 
enllumenat públic al 
voral esquerra ctra. 
GIV-6425 

24.270,05 € 

 
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. 
 
5. JG943/000057/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2016 (exp. 2016/4317) 

 
Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, dins el Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016, expedient núm. 2016/4317 
 
Vista la petició de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, d’import 
77.113,70 €. 
 
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 Maçanet de la Selva 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.  
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AJUNTAMENT EXP CONCEPTE CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ 

Maçanet de la 
Selva 

2016/4317 1. material hidràulic 
piscina d'adults  
2. reparació i 
adequació vials 
municipals 

1. material 
hidràulic piscina 
d'adults  
2. construcció nou 
dipòsit aigua 
urbanització Mas 
Altaba 

77.113,10 €

 
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. JG943/000054/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1558) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 
48.492,00 €;  
 
Vista la documentació presentada i d’acord amb les Bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses el canvi de destí 
de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
2017, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

AJUNTAMENT EXP CONCEPTE CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ 

Sant Joan de 
les Abadesses 

2017/1558 Construcció 
aparcament públic a 
Can Crehuet 

Ampliació Casa 
Ermita de Sant 
Antoni. Desglossat 
fase 3 

48.492,00 € 

 
SEGON. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2018. 
 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017. 
 
7. JG943/000056/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Proposta de distribució 
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definitiva dels crèdits i resolució de la convocatòria de subvencions per a 
actuacions municipals per nevades, anualitat 2017 (exp. 3679/2017) 

 
Antecedents 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions per a actuacions municipals per 
nevades, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 21 de març de 
2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 93 de 
16 de maig de 2017. 
 
Vista la convocatòria d’actuacions municipals per nevades, anualitat 2017, aprovada 
per la Junta de Govern en la sessió del dia 18 d’abril de 2017 i publicada al BOPG 
número 80 de 26 d’abril de 2017. 
 
Revisada la documentació presentada pels ajuntaments dins el termini establert en la 
convocatòria i vista l'acta de la comissió qualificadora del dia 18 de juliol de 2017, 
l’import de les subvencions sol·licitades en la línia de despeses corrents és superior al 
crèdit inicial, i la d’inversions és inferior, per la qual cosa es proposa redistribuir 
l’import dels crèdits entre les aplicacions pressupostàries de la convocatòria.  
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER Redistribuir l’import de la convocatòria d’actuacions municipals per a 
nevades, anualitat 2017, d’import total 260.000,00 € d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Crèdits Inicials Crèdits finals Diferència 

400/9420/46203 

Ajuts a ajuntaments 
despeses corrents 
per nevades i 
glaçades 

130.000,00 € 155.104,11 € + 25.104,11 €

400/9420/76208 
Ajuts a ajuntaments 
per  inversions 
nevades i glaçades 

130.000,00 € 104.895,89 € -25.104,11 €

 TOTAL 260.000,00 € 260.000,00 € 

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

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Reajustament

400/9420/46203 Ajuts a ajuntaments despeses corrents per nevades i glaçades + 25.104,11 €
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400/9420/76208 Ajuts a ajuntaments per  inversions nevades i glaçades -25.104,11 €

 
TERCER. Concedir als ajuntaments que es relacionen a continuació, les subvencions 
pels conceptes i l’import que s'especifiquen: 
 

DESPESES CORRENTS 

Ajuntament C 
Exp/ 
2017 

Concepte 
Pressupost 
a justificar 

Subvenció % 

Albanyà AE 6192 
Treballs Retirada neu carretera 
de Bassegoda a Lliurona i Ctra. 
de la Mare de Déu del Mont 

2.541,00 1.439,28 56,64% 

Alp CE 6193 
Neteja  carreteres vies 
públiques per nevades i 
glaçades 

75.220,64 17.887,00 23,78% 

Arbúcies SE 6229 

Despeses efectives de retirada 
de neu i gel, i adquisició, 
emmagatzematge i distribució 
de potassa 

1.655,28 1.000,00 60,41% 

Bolvir CE 5957 
Servei de neteja de neu dels 
carrers, camins i urbanitzacions

13.700,00 7.759,97 56,64% 

Campdevàno
l 

RI 6023 
Actuacions de neteja i retirada 
de neu durant el mes de gener 
de 2017 

5.134,05 2.448,87 47,70% 

Camprodon RI 6194 
Neteja de carreteres i vies 
públiques afectades per 
nevades i glaçades 2017 

8.965,70 4.276,52 47,70% 

Castellfollit 
de la Roca 

GA 6089 

Neteja de carreteres  i vies 
públiques motivades per 
situacions de glaçades a tot el 
municipi 

3.380,62 1.914,85 56,64% 

Fontanals de 
Cerdanya 

CE 6185 

Carburant per a la màquina 
llevaneus i vehicle pickup 
equipat amb pala llevaneus, 
reparació i manteniment de 
maquinària, treballs de suport a 
la neteja de neus, càrrega i i 
distribució de potassa 

8.256,79 4.676,82 56,64% 

Ger CE 6151 
Neteja de neu: potassa, gas oil 
i reparacions màquina 

11.382,00 6.447,01 56,64% 

Gombrèn RI 6191 
Despeses de retirada de neu i 
provisió de sal 

5.800,00 3.285,24 56,64% 

Guils de 
Cerdanya 

CE 6187 
Neteja de neu dels carrers i 
carreteres del municipi ( sal i 
hores) 

12.625,44 7.151,32 56,64% 

Isòvol CE 6163 
Adquisició de carburant, 
reparació i manteniment de 
maquinària i retirada de neu 

12.677,97 7.181,07 56,64% 

Jonquera, la AE 6283 
Subministrament i 
emmagatzematge de sal 

1.375,77 1.000,00 72,69% 

Llambilles GI 6186 Adquisició de sal 1.440,00 1.000,00 69,44% 
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Llanars RI 6001 
Despeses municipals de neteja 
de carreteres i vies públiques 
per nevades i glaçades 

5.271,99 2.986,17 56,64% 

Llívia CE 5881 

Temporal de neu i fred gener 
2017: gasoil, retirada de neu 
per empreses externes, 
adquisició potassa i reparació 
maquinària 

10.567,97 5.670,87 53,66% 

Meranges CE 6279 
Neteja de vials, reparació i 
manteniment maquina 
llevaneus 

11.052,97 6.260,64 56,64%

Molló RI 6116 
Retirada de neu (hores extres), 
reparació maquinària i 
adquisició carburant 

3.816,01 2.161,46 56,64%

Ogassa RI 6115 

Neteja de carreteres i de les 
vies públiques del municipi 
derivades per situacions de 
nevades o glaçades 

2.127,95 1.205,31 56,64%

Olot GA 6286 

Despeses per gratificacions 
extraordinàries, l'adquisició de 
carburants, de potassa i clorur 
càlcic i serveis externs de 
retirada de neu a les vies i 
carrers 

11.026,29 3.944,54 35,77%

Pardines RI 6284 
Neteja de vies públiques per 
nevades i glaçades 7.800,00 3.458,15 44,34%

Planoles RI 6087 
Actuacions per treure la neu en 
el municipi de Planoles 15.314,34 8.674,37 56,64%

Preses, les GA 5857 

Retirada de neu de  carrers del 
municipi de la nevada dels dies 
25 i 26 de gener de 2017 i 
adquisició de contenidors 

4.097,12 2.198,55 53,66%

Puigcerdà CE 6150 

Actuacions municipals per 
nevades: adquisició potassa, 
contractes empreses externes i 
gratificacions extraordinàries 

41.997,21 17.886,99 42,59%

Queralbs RI 6280 Treure neu i escampar potassa 4.050,00 2.294,01 56,64%
Ribes de 
Freser 

RI 6224 
Actuacions municipals per 
nevades 2.021,31 1.084,66 53,66%

Riells i 
Viabrea 

SE 5616 
Actuacions per nevades hivern 
2016-2017: neteja de neu i 
compra de sal 

2.266,14 1.080,91 47,70%

Ripoll RI 6228 

Despeses de personal i 
despeses corrents en relació a 
les nevades: sal, lloguer 
maquinària i hores extres 

3.598,57 1.501,90 41,74%

Sant Aniol de 
Finestres 

GA 5615 Adquisició de sal 1.089,00 1.000,00 91,83%

Sant Joan de 
les 
Abadesses 

RI 5795 
Retirada de neu i llançament de 
sal potassa 2.858,23 1.363,33 47,70%

Sant Pau de 
Seguries 

RI 6024 
Actuacions municipals per 
nevades: hores extres i 
adquisició sal 

1.389,73 1.000,00 71,96%
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Santa Pau GA 6221 
Treballs retirada de neu 
efectuats d’urgència a causa de 
la nevada de gener de 2017 

2.200,00 1.180,54 53,66%

Setcases RI 5956 
Neteja i manteniment de 
carreteres i vies públiques per 
nevades a Setcases 

8.519,56 4.825,66 56,64%

Toses RI 6189 
Despeses de les feines de 
treure neu en el municipi de 
Toses 

10.126,29 5.735,74 56,64%

Urús CE 6051 
Neteja de vials públics afectats 
per les nevades i glaçades 6.335,36 3.588,48 56,64%

Vall de 
Bianya, la 

GA 6188 Neteja nevades gener 2017 3.075,64 1.650,42 53,66%

Vall d'en 
Bas, la 

GA 6161 
Actuacions realitzades nevades 
hivern 2016: escampar potassa 
i retirar neu 

3.536,23 1.686,73 47,70%

Vallfogona 
de Ripollès 

RI 6226 
Neteja camins i carrers produïts 
per nevades: personal i hores 
tractor 

3.010,00 1.705,23 56,65%

Vidrà OS 6090 
Neteja de la xarxa de camins 
del terme municipal de Vidrà , 
nevades gener a abril 2017 

2.223,37 1.259,24 56,64%

Vilallonga de 
Ter 

RI 6230 
Treballs treure neu i escampar 
potassa vies i camins públics 
hivern 2016/2017 

3.940,99 2.232,26 56,64%

      Total 155.104,11 

 

DESPESES D'INVERSIÓ 

Ajuntament C 
Exp/ 
2017 

Concepte 
Pressu-
post a 

justificar 
Subvenció % 

Alp CE 6193 
Adquisició equipament  per 
retirada de neu: turbina llevaneus 
i cullera 

6.704,13 6.000,00 89,50%

Arbúcies SE 6229 Adquisició pala llevaneu 10.000,00 7.500,00 75,00%

Das CE 6285 Adquisició fulla llevaneus 10.414,47 9.893,75 95,00%

Espinelves OS 6002 
Compra de pala llevaneus i 
escampadora de sal per 
enganxar al pick-up de la brigada 

8.670,86 8.237,32 95,00%

Fontanals 
de 
Cerdanya 

CE 6185 
Adquisició de focus i fulla de 
cautxú per a la màquina 
llevaneus UNIMOG 

1.409,36 1.338,89 95,00%

Ger CE 6151 
Adquirit i instal·lar una fulla i un 
sistema hidràulic per la màquina 
multi usos 

2.269,47 2.155,99 95,00%

Llívia CE 5881 Adquisició llevaneus 3.200,00 2.880,00 90,00%

Meranges CE 6279 
Renovació de la pala i la 
màquina d'escampar sal de la 
llevaneus 

16.000,00 15.200,00 95,00%

Molló RI 6116 
Adquisició d'una fulla llevaneus 
per a mini carregadora de neu 

6.901,84 6.556,75 95,00%
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Olot GA 6286 
Adquisició 12 contenidors per 
emmagatzemar sal i adquisició 2 
mitges canyes per el tractor 

12.424,77 7.454,86 60,00%

Pardines RI 6284 
Adquisició accessoris 
d'emmagatzematge i distribució 
de potassa. 

2.500,00 2.375,00 95,00%

Queralbs RI 6280 
Adquisició d'una màquina lleva 
neus i contenidors per 
emmagatzematge de potassa 

4.985,50 4.736,25 95,00%

Ribes de 
Freser 

RI 6224 Adquisició equips de neteja viaria 9.735,66 8.762,09 90,00%

Sant Joan 
de les 
Abadesses 

RI 5795 Adquisició d'un escampador 7.253,95 5.803,16 80,00%

Setcases RI 5956 
Adquisició d'accessoris per la 
màquina Bobcat per treure neu 

2.398,22 2.278,30 95,00%

Ultramort BE 6022 

Adquisició material: contenidor 
per emmagatzemar sal i màquina 
accionament manual per 
escampar sal 

1.082,95 1.028,80 95,00%

Vilallonga de 
Ter 

RI 6230 
Accessoris de treure neu per la 
mini carregadora de l'Ajuntament 
de Vilallonga de Ter 

10.643,81 10.111,62 95,00%

Vilamalla AE 6118 
Adquisició maquinària per fer 
front a situacions de nevades 

2.870,12 2.583,11 90,00%

   Total  104.895,89  

 
 
QUART. Disposar la despesa total, de 260.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de l’any 2017 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import concedit 

400/9420/46203 
Ajuts a ajuntaments despeses 
corrents per nevades i glaçades 

155.104,11 € 

400/9420/76208 
Ajuts a ajuntaments per  inversions 
nevades i glaçades 

104.895,89 € 

 TOTAL 260.000,00 € 

 
CINQUÈ. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que 
s’indiquen: 
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Despeses corrents 

Ajuntament C Exp/  2017 Concepte Pressupost 
Subvenció 
sol·licitad

a 

Motiu 
desestiment 

Canet d'Adri GI 6159 
Distribució de sal a 
la via pública 

255,31 € 242,54 € 

d'acord amb la 
base 5a per no 
arribar al mínim de 
1.000 € 

Lloses, les RI 6232 
Arranjament de 
camis i adquisició 
de sal 

1.081,44 € 1.027,00 € presenta renúncia 

Despeses d'inversió 

Ajuntament C Exp/ 2017 Concepte Pressupost 
Subvenció 
sol·licitada 

Motiu 
desestiment 

Canet d'Adri GI 6159 

Adquisició d'un 
remolc basculant 
per al transport de 
potassa 

4.719,00 € 4.483,05 € 

d'acord amb la 
base 3a no és 
despesa 
subvencionable 

Ripoll RI 6228 

Instal·lació i 
adquisició d'un 
controlador de la 
tolva de la 
màquina  lleva 
neus 

1.250,00 € 875,00 € 

d'acord amb la 
base 5a per no 
arribar al mínim de 
1.000 € 

Sant 
Gregori 

GI 6281 
Adquisició 
maquinària 

2.295,00 € 1.836,00 € 

d'acord amb la 
base 3a no és 
despesa 
subvencionable 

Vajol, la AE 5880 

Adquisició d'una 
màquina 
dispensadora de 
sal 

174,95 € 167,00 € 

d'acord amb la 
base 3a no és 
despesa 
subvencionable 

 
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 
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
SETÈ. Justificació. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb 
altres ajudes, al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la seva justificació amb la presentació del compte justificatiu 
(model www.ddgi.cat), dintre del termini que finalitza el 30 de novembre de 2017. 
 
VUITÈ. Publicitat. Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el 
suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de 
les actuacions objecte d’aquesta línia de subvencions. 
 
A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat caldrà adjuntar 
a la tramesa del compte justificatiu l’acreditació de la difusió de la subvenció 
mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis municipal 
o en algun altre mitjà de comunicació local o general. 
 
NOVÈ. Notificar aquests acords als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la 
sol·licitud dels quals ha estat desestimada.  
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8. JG943/000053/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Habitatge (028): resolució de la convocatòria de subvencions als 
ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials. 
(exp. 2017/3914) 

 
Vistes les Bases reguladores de les subvencions destinades als ajuntaments per a 
inversions en habitatges destinats a polítiques socials, aprovades pel Ple per la 
Diputació de Girona el dia 21 de març de 2017, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 107, de 6 de juny de 2017, havent-se resolt 
favorablement l’al·legació presentada per part de la Gestora Urbanística Nou Salt, SL. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, el 
18 d’abril de 2017, publicada al BOPG número 82, de 28 d’abril de 2017. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 10 de juliol de 2017, i de la Comissió 
Qualificadora, d’11 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  
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents:   
 

Exp/2017 Beneficiari 
Concepte 
subvenció 

Núm 
Hab. 

Punts 
Pressupost/ 
Import a 
justificar 

Import 
sol·licitat 

Import 
subvenció 

% subv. 
sobre 
pressu 
post 

5828 Anglès 
Reforma i 
rehabilitació 
d’habitatges 

1 22 28.754,97 € 10.000,00 € 8.056,89 € 28,02% 

6256 Blanes 
Reforma i 
rehabilitació 
d’habitatges 

3 
 

72 108.542,61 € 30.000,00 € 26.367,99 € 24,29% 

6195 Calonge 
Condicioname
nt d’habitatges 

1 16 17.751,41 € 10.000,00 € 5.859,55 € 33,01% 

6258 Celrà 
Reforma i 
rehabilitació 
d’habitatges 

2 38 107.271,58 € 20.000,00 € 13.916,44 € 12,97% 

6124 Cistella 
Reforma i 
rehabilitació 
d’habitatges 

2 50 23.903,97 € 20.000,00 € 18.311,10 € 76,60% 

6291 Espinelves 
Dotació 
d’equips i 
mobiliari 

1 15 4.643,11 € 3.471,66 € 3.471,66 € 74,77% 

6288 Figueres 

Condicioname
nt d’habitatges 
i dotació 
d’equips i 
mobiliari 

5 60 46.052,45 € 26.445,76 € 21.385,82 € 46,44% 

6172 Fontanals 
Reforma i 
rehabilitació 
d’habitatges 

1 19 15.306,05 € 10.000,00 € 6.958,22 € 45,46% 

6299 
La Bisbal 
d’Empordà 

Dotació 
d’equips i 
mobiliari 

3 48 16.862,37 € 10.748,85 € 10.748,86 € 63,74% 

6268 
Lloret de 
Mar 

Condicioname
nt d’habitatges 

4 52 40.000,00 € 30.000,00 € 19.043,56 € 47,61% 
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6290 
Madremany
a 

Reforma i 
rehabilitació 
d’habitatges 

1 23 45.349,65 € 10.000,00 € 8.423,11 € 18,57% 

6213 Puigcerdà 
Reforma i 
rehabilitació 
d’habitatges 

1 25 19.602,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 40,81% 

6267 Ripoll 
Condicioname
nt d’habitatges 

1 20 30.000,00 € 10.000,00 € 7.324,44 € 24,41% 

6203 Riudellots 
Dotació 
d’equips i 
mobiliari 

1 12 3.399,60 € 3.399,60 € 3.399,60 € 100% 

6211 Salt 

Condicioname
nt d’habitatges 
i dotació 
d’equips i 
mobiliaris 

 
 
5 
 
 

76 49.407,98 € 40.089,96 € 27.491,88 € 55,64% 

6301 
Santa 
Coloma de 
Farners 

Reforma i 
rehabilitació 
d’habitatges 

1 16 8.421,96 € 7.406,28 € 5.859,56 € 69,57% 

6125 Sils 
Condicioname
nt d’habitatges 

2 28 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 100% 

6171 
Torroella de 
Montgrí 

Dotació 
d’equips i 
mobiliari 

1 12 54.559,90 € 10.000 € 4.394,66 € 8,05% 

6155 
La Vall d’en 
Bas 

Condicioname
nt d’habitatges 

1 10 6.125,35 € 4.500,00 € 3.662,22 € 59,79% 

6257 Vidrà 
Reforma i 
rehabilitació 
d’habitatges 

1 7 7.250,00 € 7.250,00 € 2.563,55 € 35,36% 

6269 
Vilallonga de 
Ter 

Condicioname
nt d’habitatges 

1 13 7.228,84 € 6.867,40 4.760,89 € 65,86% 

TOTAL IMPORT SUBVENCIÓ 215.000,00 € 

           
SEGON. Disposar la despesa total, de 215.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del pressupost de la Diputació de Girona de 2017 que tot seguit 
s’indica: 
 

Subvencions per inversions en habitatge 403/1521/76200 215.000,00 €
 
TERCER. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació per no haver 
sol·licitat la quantitat mínima per habitatge (2.500,00 €), d’acord amb el punt 5.2 de 
les bases: 
 

Exp/2017 Sol·licitant 
Concepte 
subvenció 

Número 
d’habitatges 

Import sol·licitat 

6259 Alp 
Condicionament 
d’habitatges 

5 Habitatge 1 438,00 €

 Habitatge 2 438,00 €

 

Habitatge 3 438,00 €

Habitatge 4 438,00 €

Habitatge 5 438,00 €

6264 Bolvir 
Dotació d’equips i 
mobiliari 

5 
 

Habitatge 1 900,00 €

 
Habitatge 2 1.500,00 €

Habitatge 3 1.500,00 €
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Habitatge 4 1.000,00 €

Habitatge 5 1.500,00 €

6267 Ripoll 
Reforma i 
rehabilitació 

1 500,00 €

 
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.  Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat 
de la documentació que s’especifica al punt 12 de les bases, dins del termini que 
finalitza el 15 d’abril de 2018. 
 
SISÈ. Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin 
objecte de subvenció. 
 
SETÈ. Notificar aquest acord a tots els beneficiaris i també als peticionaris la 
sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
 
9. JG943/000174/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Ajuntament de 
Torroella de Montgrí una subvenció nominativa per a l'edició del volum 
núm. 9 de la Col·lecció Recerca i Territori (exp. 2017/6657) 

 
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha sol·licitat una subvenció nominativa per a 
l’edició del volum núm. 9 de la col·lecció Recerca i Territori, i s’ha instruït l’expedient 
corresponent (exp. 2017/6657).  
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per a 
l’edició de la col·lecció Recerca i Territori, de conformitat amb allò que preveu l’article 
22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la 
subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment 
regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions; 
 
Vistos aquests antecedents , i vist l’informe de la cap del centre gestor de 
Comunicació Cultural, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la 
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí la subvenció que es detalla 
a continuació:  
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Expedient    Beneficiari NIF 
2017/6657 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE 

MONTGRÍ 
P1721200B 

Objecte de la subvenció 
Edició volum núm. 9 de la col·lecció Recerca i Territori 

Subvenció 
Import concedit Import a justificar % regulador 

4.000,00 € 8.000,00 € 50% 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUATRE MIL  (4.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 503/3340/46204 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte i període d’execució. La subvenció la concessió de la qual 
s’autoritza té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb l’edició del volum núm. 9 de la col·lecció 
Recerca i Territori , i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 
Es consideren despeses subvencionables totes les compreses en el pressupost de 
despeses de la sol·licitud de subvenció. 
 
El període d’execució d’aquesta activitat és de l’1 de gener al 31 d’octubre de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades 
per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a 
comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Torroella de Montgrí es compromet 
a:  
Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva sol·licitud.  
Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
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. 
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. 
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. 
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
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Lliurar a la Diputació de Girona 20 exemplars de l’obra subvencionada. 
Fer constar al llibre publicat el logotip de la Diputació de Girona com a institució 
col·laboradora  
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 4.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del   50%, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha de justificar la 
subvenció concedida per l’import de 8.000,00 € corresponents a l’import de les 
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació al Registre General de la Diputació ( a través de la plataforma e-tram) del 
compte justificatiu normalitzat que es pot trobar al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat, a l’apartat de documentació).  
 
Si el cost de la publicació subvencionada resulta superior, la subvenció es mantindrà 
en la quantia. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida, 
d’acord amb el percentatge de finançament que consta en el punt setè d’aquest 
acord, en el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa 
acreditada sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmisible 
cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2017. 
Es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de 
justificació. 
 
Tan bon punt l’Ajuntament de Torroella de Montgrí presenti la documentació 
justificativa, es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert es podrà requerir que s’esmeni en el termini de 10 dies  els defectes que 
se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació  que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb 
les conseqüències que es determinen al punt següent.  
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció.  En relació a la possibilitat de modificació o anul·lació de 
les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona i la normativa concordant.  Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.  
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
condició de finalista.  El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
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financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
ONZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents: 
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats publiques i dels drets 
estatutaris. 
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantía de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
El rendiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen.  
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat  i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
La bona fe. 
El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri 
algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 
 
10. JG943/000171/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la convocatòria anticipada en 
règim de concurrència competitiva per al V concurs dels programes 
pedagògics i divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació de Girona (exp. 
2017/6596) 

 
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 
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una línia de subvencions per al programa Indika. El concurs dels programes 
pedagògics i divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació de Girona, forma part del 
projecte Indika. 
 
Els programes pedagògics i divulgatius de la Diputació de Girona posen en relació els 
alumnes de les escoles i els instituts amb els centres de conservació, difusió i 
interpretació del patrimoni natural i cultural del territori, incorporant valors per 
aconseguir la sensibilització i la responsabilització dels escolars amb el medi ambient 
i els béns culturals, la història i la memòria.  
 
Per això, la creació d'un concurs de dibuix i pintura esdevé una acció complementària 
per a l'alumnat tot propiciant la seva creativitat. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és fixar els criteris per als centres educatius que 
hagin realitzat alguna activitat en el marc dels programes «Indika», «Del mar als 
cims» i «Tallers ambientals» i que vulguin participar al concurs presentant un treball 
artístic que representi el patrimoni o tema estudiat en l'activitat pedagògica, d’acord 
amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la 
sessió de 18 de juliol 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 president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva 
per al V concurs dels programes pedagògics i divulgatius, Això Pinta Bé, de la 
Diputació de Girona, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Convocatòria anticipada del V Concurs dels programes pedagògics i 
divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació de Girona – curs 2017-2018 
1. Objecte i finalitat 
L’objecte d’aquesta convocatòria és fixar els criteris per als centres educatius que 
hagin realitzat alguna activitat en el marc dels programes «Indika», «Del mar als 
cims» i «Tallers ambientals» i que vulguin participar al concurs presentant un treball 
artístic que representi el patrimoni o tema estudiat en l'activitat pedagògica, d’acord 
amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la 
sessió de 18 de juliol de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 8.100,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2018 500/3340/48001 2.700,00 € 

2018 300/1700/48016 5.400,00 € 
 Total 8.100,00 € 
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Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’exposició pública de les 
bases específiques reguladores, queda condicionada a la seva aprovació definitiva. 
L’autorització  restarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat 
i suficient per al finançament en l'exercici pressupostari corresponent als quals 
s'imputa la despesa de les obligacions que se'n derivin. 
En cas de no esgotar les dotacions previstes, aquestes retornaran a les 
consignacions pressupostàries inicialment previstes en els pressupostos generals de 
la Diputació de Girona.  
3. Termini de presentació de sol·licituds 
La presentació dels treballs es farà de forma telemàtica a través del formulari 
específic que estarà disponible en el web dels programes pedagògics 
(http:www.programespedagogics.cat).  Els centres escolars podran presentar els 
treballs un cop duta a terme l’activitat subvencionada dins del curs escolar 2017-2018, 
en format JPG o PDF i podran participar en el concurs totes les obres que s'hagin 
enviat fins a l'1 de maig de l’any 2018. 
4. Import de les subvencions 
L’import dels premis serà de 600 €, per als finalistes, i de 300 €, per als semifinalistes. 
5. Termini de resolució i notificació  
5.1. Termini de resolució 
El termini per a emetre el veredicte del jurat serà, com a màxim, de 60 dies hàbils a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de les sol·licituds. 
S’entendran com a desestimades totes aquelles propostes que no s’hagin inclòs en el 
veredicte del jurat. 
5.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà 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 
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data 
d’adopció de l’acord.  
Els beneficiaris, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar sense reserves el premi així com les condicions imposades en la 
concessió. S’entendrà aquesta acceptació si no s’ha expressat el contrari en el termini 
d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord. 
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de 
l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant de [nom de l’òrgan que concedeix la subvenció] de la 
Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació.  
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al lloc web de la Diputació, i el 
seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà al BOPG.” 
 
SEGON Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 8.100,00 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
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Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2018 500/3340/48001 2.700,00 € 
2018 300/1700/48016 5.400,00 € 

 Total 8.100,00 € 
 
L’autorització  restarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat 
i suficient per al finançament en l'exercici pressupostari corresponent als quals 
s'imputa la despesa de les obligacions que se'n derivin. 
 
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, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 

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. 
 
11. JG943/000175/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

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

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

Trimestre Beneficiari Centre realització 
activitat 

NIF Import 

Segon  Ajuntament de Banyoles. 
Museu Arqueològic 
Comarcal de Banyoles 

Museu Arqueològic 
Comarcal de 
Banyoles 

P1701600G 7.296,75 € 

Segon  Can Quintana. Museu de 
la Mediterrània 

Can Quintana. Museu 
de la Mediterrània 

Q1700569E 693,00 € 

Segon  Fundació Privada 
Pascual i Prats 

Fundació Privada 
Pascual i Prats 

G17729286 757,35 € 

Segon i 
Tercer 

Consorci del Museu 
Memorial de l’Exili 

Museu Memorial de 
l’Exili 

G55024038 1802,25 € 

Tercer Fundació Privada 
Pascual i Prats 

Fundació Privada 
Pascual i Prats 

G17729286 409,50 € 

Tercer Can Quintana. Museu de 
la Mediterrània 

Can Quintana. Museu 
de la Mediterrània 

Q1700569E 594,00 € 

Tercer  Confraria de Pescadors 
de l’Escala 

Confraria de 
Pescadors de 
l’Escala 

G17042136 69,75 € 

Tercer  Agència Catalana de 
Patrimoni Cultural 

Museu d’Art de 
Girona 

Q0801970E 472,50 € 

Tercer  Ajuntament de 
Girona_La Caseta 

La Caseta P1708500B 573,75 € 

Tercer  Casa de colònies Ca 
n’Oliver-Cestuca SL 

Casa de colònies Ca 
n’Oliver 

B17255050 936,00 € 

Tercer  Museu del Suro de 
Palafrugell 

Museu del Suro de 
Palafrugell 

P6712404J 159,75 € 

Tercer Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany 

Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany 

P6700010I 353,25 € 

Tercer  Associació Cultural La 
Talaia 

Associació Cultural 
La Talaia 

G17435926 1.518,30 € 
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 Tercer  Alba Solés - Atzagaia Coves de Serinyà 78002310H 607,50 € 

Tercer Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural 

MAC-Empúries Q0801970E 1.971,00 € 

Tercer  Museu de l’Anxova i de 
la Sal 

Museu de l’Anxova i 
de la Sal 

P1700068H 222,75 € 

Tercer Ajuntament d’Arbúcies-
Museu Etnològic del 
Montseny 

Museu Etnològic del 
Montseny 

P1700900B 83,25 € 

 TOTAL   18.520,65 € 

 
SEGON. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al 
compliment de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del 
present acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s'hagin pogut advertir. 
 
12. JG943/000173/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa per al finançament del Festival Sons del Món 2017 (exp. 
2017/6743) 

 
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del Festival Sons del Món 2017 i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2017/6743). 
 
El Festival Son del Món manté l’aposta pel creixement amb la intenció d’esdevenir un 
dels quatre festivals més importants de l’estiu a la Costa Brava. Enguany es presenta 
una programació més ambiciosa, amb vuit concerts de gran format i cinc concerts de 
format íntim a cinc cellers de l’Empordà. Els espais on se celebren els concerts 
segueixen essent un dels grans atractius del festival i aquest any es preveu que 
puguin tenir més espectadors que mai. 
 
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’entitat Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, 
de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, per al 
finançament de l’organització del Festival Sons del Món 2017, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període d’execució 

2017/6743 Pascual Arts Music, 
SLU 

B17887894 Festival Sons 
del Món 2017 

Fins al 5 d’agost 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

438.000,00 € 438.000,00 € 10.000,00 € 2,28 % 438.000,00 €

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47909 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 5 d’agost de 2017.   
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que 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 10.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 2,28 %, 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.  
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Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 438.000,00 € 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) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del Festival Sons del Món 2017. 

f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
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. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
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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. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
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DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a Pascual Arts Music, SLU, de Figueres. 
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13. JG943/000176/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar recurs de reposició 
interposat per l'Ajuntament de Lloret de Mar contra l'acord adoptat per la 
JdG de la Diputació de Girona, 30 de maig de 2017, de resolució de la 
convocatòria de subvencions en el marc del programa Indika, 2017 (exp. 
2017/3291) 

 
En data 17/03/2017 l’Ajuntament de Lloret de Mar presenta la sol·licitud de subvenció 
en el marc del programa de patrimoni cultural i de la memòria històrica “Indika”, núm. 
S17-756593166 en blanc. Complementàriament, rebem per la plataforma electrònica 
EACAT la documentació complementària a aquesta sol·licitud (dossiers pedagògics i 
certificat “Es Tint”).  
 
En data 22/03/2017 l’Àrea de Cultura de la Diputació de Girona gestiona aquesta 
incidència amb els serveis informàtics de la Diputació per saber quin ha estat el motiu 
perquè no s’han rebut els formularis de sol·licitud degudament omplerts (d’acord amb 
els números identificadors que ens han facilitat els de l’Ajuntament de Lloret) i ens 
comuniquen que van entrar les activitats però no les van tancar correctament. Per 
aquest motiu no vam rebre les sol·licituds.  
 
En data 22/03/2017 l’Àrea de Cultura de la Diputació de Girona informa a Patrimoni 
Cultural de l’Ajuntament de Lloret de Mar que envia un requeriment perquè en el 
termini de 10 dies es pugui fer esmena de la presentació de les sol·licituds de les 
activitats per a formar part del programa Indika; així com de la presentació de la 
documentació que manca per a completar la sol·licitud.  
 
En data 27/03/2017 l’Ajuntament de Lloret de Mar presenta esmena de la 
documentació requerida, a excepció de les sol·licituds, ja que aquestes es tanquen 
telemàticament i es redirigeixen al Registre General de la Diputació de Girona. Tenen 
un procediment diferent a la documentació que han d’enviar per la plataforma 
electrònica EACAT. 
 
En data 27/03/2017 l’Àrea de Cultura de la Diputació de Girona envia un correu-e 
informatiu comunicant que el dia 29 de març, de 9.00 a 14.00 hores, es reobrirà el 
procés de sol·licitud del programa Indika, curs 2017/2018. En aquest cas els 
destinataris eren l’Ajuntament de Lloret de Mar i l’entitat GironaItinerant; ja que tenien 
el mateix problema: no haver tancat degudament els formularis perquè s’enviessin al 
Registre General de la Diputació de Girona. 
 
En data 29/03/2017 s’activa l’accés temporal a les sol·licituds del programa Indika. 
L’Àrea de Cultura rep l’avís d’activació, per part dels serveis informàtics, a les 9.41 
hores i a les 9.50 hores s’informa i s’envia el link d’accés a les sol·licituds.  
 
A les 11.28 hores rebem un correu-e per part de GironaItinerant informant que han 
pogut tancar degudament i sense problema les 29 activitats que tenien pendent de 
tancar.  
 
Mentre, l’Ajuntament de Lloret de Mar no han pogut procedir al tancament digital de 
les sol·licituds. Només n’han pogut enviar tres de les 20 sol·licituds que tenien per 
tancar; tot i buscant solucions i ampliant horari de tancament de les sol·licituds 
d’Indika. Finalment, només han entrat per Registre General de la Diputació de Girona 
les següents activitats:  
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Perduts als Jardins de Santa Clotilde – S17-983264387 (14.42 hores) 
Atrapa la bandera! – S17-20175965 (14.54 hores) 
Fem d’arqueòlegs – S17-30368210 (15.00 hores)  
 
Degut a la situació en que s’han trobat l’Ajuntament de Lloret de Mar, l’Àrea de 
Cultura de la Diputació de Girona queda entesos que podran presentar la 
documentació en format paper per correu ordinari, tenint present que la data per 
subsanar el requeriment és el 5/04/2017. 
 
En data 10/04/2017 l’Àrea de Cultura de la Diputació de Girona es posa en contacte 
amb l’Ajuntament de Lloret de Mar, en vistes que encara no ha rebut la documentació 
en format paper i és necessària per a validar i convocar la comissió avaluadora del 
programa Indika; ja que només faltava la seva documentació de tots els sol·licitants al 
programa. 
 
En data 11/04/2017 se’ls torna a insistir que no s’ha rebut cap documentació, 
entenent que l’haurien d’haver enviat per correu ordinari el dia 29 de març o, com a 
molt tard, l’endemà; per entrar-la dins el termini. Se’ns comunica que s’està buscant la 
documentació.  
 
Finalment, el dia 12/04/2017 l’Ajuntament de Lloret de Mar comunica a l’Àrea de 
Cultura que faran la tramesa que els demanem via correu ordinari; ja que encara la 
tenien ells.  
 
En data 19/04/2017 entra per Registre General de la Diputació de Girona la 
documentació en format paper. 
D’acord a l’article 123, de la llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, els actes administratius que posin fi a la via 
administrativa es podran recórrer potestativament en reposició davant el mateix òrgan 
que els va dictar. 
 
Per tot el que s’ha exposat, i vist l’informe del centre gestor, es proposa a la Junta de 
Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament 
de Lloret de Mar, amb NIF P1710200E, contra l’acord adoptat per la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el dia 30 de maig de 2017, de 
resolució de la convocatòria de subvencions adreçades als centres de conservació, 
difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del 
programa Indika 2017. (exp. 2017/3291), per no haver presentat l’esmena de la 
sol·licitud dins del termini establert. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Lloret de Mar, fent avinent que 
contra la desestimació d’aquest recurs es podrà interposar un recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona en el termini de 
dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 
 
14. JG943/000169/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
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nominativa a Ubud Produccions, SL, de Porqueres, per al finançament del 
Festival Milestone Project 2017 (exp. 2017/6464) 

 
L’entitat Ubud Produccions, SL, de Porqueres, ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament del Festival Milestone Project 2017 i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2017/6464). 
 
El Festival Milestone Project és un festival d’art urbà i pensament que es desenvolupa 
a Girona durant el mes de setembre. Artistes nacionals i internacionals d’art de gran 
format representen obres pictòriques en espais públics de la ciutat. Es combina amb 
la realització de tallers i cursos vinculats a les corrents artístiques del festival, 
destinats a grups artístics i d’exclusió social, per així fomentar l’art d’una forma lliure 
per a tothom. El Projecte Milestone porta a Girona la realització d’un museu d’art 
contemporani obert a tota la ciutat. 
 
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 d’arts plàstiques. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor d’Ubud Produccions, SL, de Porqueres, 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 Cultura 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 Ubud Produccions, SL, de Porqueres, per al 
finançament de l’organització del Festival Milestone Project 2017, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/6464 Ubud Produccions, 
SL 

B55100416 Festival 
Milestone 
Project 2017 

Fins al 16 de 
setembre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

43.000,00 € 43.000,00 € 8.500,00 € 19,77 % 43.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VUIT MIL CINC-CENTS 
EUROS, (8.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47904 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
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TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
El període d’execució de l’actuació subvencionada és fins el dia 16 de setembre de 
2017.  
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que Ubud Produccions, SL, de Porqueres, 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 8.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 19,77%, 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.  
Ubud Produccions, SL, de Porqueres, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 43.000,00 € 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) Compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival Milestone Project 2017. 

 
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 16 d’octubre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt Ubud Produccions, SL, de Porqueres, 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. Ubud Produccions, SL, de Porqueres, 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 
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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.  
 
Ubud Produccions, SL, de Porqueres, 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. 
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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 Ubud Produccions, SL, de Porqueres. 
 
15. JG943/000179/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Monuments (018): Aprovació ajut econòmic al Consorci de l'Alta 
Garrotxa per a la restauració antiga rectoria de Sant Aniol d'Aguja (exp.  
2017/5846) 

 
Vista la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública feta pel Consorci de 
l’Alta Garrotxa -organisme autònom que agrupa a diversos municipis i entitats 
públiques amb l’objectiu de protegir i gestionar l’espai natural de l’Alta Garrotxa- per 
fer front a les despeses del projecte de Construcció de la coberta de l’annex 2 i 
l’annex 3 de la Rectoria de Sant Aniol d’Aguja (Fase 2017); i atesos els antecedents 
que s’acompanyen; s’ha instruït l’expedient núm. 2017/5846. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona figura una subvenció consignada 
nominativament a favor del Consorci de l’Alta Garrotxa, 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 del cap de Monuments, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat ACORDA:  
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PRIMER. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

RM/5846 Consorci de l’Alta Garrotxa P1700039-I 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Restauració de la rectoria de Sant Aniol d’Aguja inversió 

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

Import de la subvenció (en €)  % de finançament 

25.159,35 € 25.000,00 € 99,37 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 25.000,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 505/3360/76701 del pressupost de la Diputació de Girona del 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.  
 
No es consideren despeses subvencionables cap altra actuació que no siguin les 
relacionades amb el pressupost original, inclòs com a annex amb la sol·licitud de 
subvenció. 
 
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 el dia d’aprovació de la 
subvenció 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 el Consorci de l’Alta Garrotxa 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per 
aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini 
establert al punt tercer d’aquest acord, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, per 25.159,35 €, 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 
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«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. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o 
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci 
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre 
transparència (model disponible a l’apartat «Documentació» del web 
www.ddgi.cat). 
f) Les factures que es detallen a la relació classificada del compte justificatiu, 
signades pel tècnic director de l’obra. 
 

En cas d’inversions, s’admet la presentació d’un màxim de 3 justificacions parcials 
sempre que es faci en la forma i amb els terminis de justificació establerts en aquesta 
resolució.  

 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al 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 a 
la base [número d’ordre] (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 5 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 
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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 (aquesta es farà mitjançant la inclusió de l’esment a 
la Diputació en qualsevol cartell informatiu, notes de premsa, informacions 
periodístiques o d’altres actuacions que facin esment a la intervenció subvencionada). 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
 

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

a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

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

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

 
El Servei de Monuments de la Diputació de Girona 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. 
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Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  
 

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

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

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

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

e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeix. 

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
SETZÈ. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’interessat amb la indicació dels recursos 
procedents. 
 
16. JG943/000025/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Donar compte del Decret de 
Presidència, de data 13-07-2017, de l'aprovació de l'acord intencions 
arranjament camí del Port de la Selva a Sant Pere de Rodes (exp. 
2017/6735) 

 
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat remet a aquesta Diputació 
una minuta d’acord d’intencions, segons el qual es proposa que, en virtut del mateix, 
es subscriguin els compromisos oportuns entre la pròpia Generalitat a través de les 
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Conselleries de Territori i Sostenibilitat, i d’Empresa i Coneixement, l’Ajuntament de 
Port de la Selva i la pròpia Diputació, amb la finalitat de realitzar les obres consistents 
en l’arranjament del camí de Port de la Selva a Sant Pere de Rodes. 
Dins l’àmbit de les competències que l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
atorguen a les Diputacions, la Diputació de Girona considera que l’actuació 
programada contribueix a promoure els interessos de la demarcació de Girona perquè 
afecta a un àmbit que és d’especial interès en el seu context geogràfic i patrimonial, 
donat que el camí que es projecta arranjar forma part dels espais d’influència i 
circumdants al conjunt monumental de Sant Pere de Rodes, declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional i que està format pel monestir de Sant Pere de Rodes, el castell de 
Verdera i l’antic poble de Santa Creu de Rodes. 
Atès que, en el present supòsit i malgrat que la resolució d’aquest expedient 
correspongui a la Junta de Govern, en el marc de l’article 9.3 del Reglament orgànic 
de la Diputació de Girona, que ho regula com una competència delegada del 
president. 
Atès que el fet de la imminent signatura d’aquest acord d’intencions, prevista pel 
proper dissabte, dia 15 de juliol de 2017, fa que, en el present supòsit, el president 
assumeixi, per avocació, la competència que, en matèria de convenis, té delegada a 
favor de la Junta de Govern.  
De conformitat amb les atribucions que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1984, de 
bases de règim local i d’acord al règim que, en quan a l’avocació, es regula a l’article 
10 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, regulador del sector públic i article 9 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment administratiu de les 
administracions públiques de Catalunya 
RESOLC 
PRIMER. AVOCAR la competència per a l’aprovació de l’acord d’intencions en relació 
amb l’arranjament del camí de Port de la Selva a Sant Pere de Rodes, a subscriure 
entre les conselleries de Territori i Sostenibilitat, i d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat, l’Ajuntament de port de la Selva i aquesta Diputació. 
SEGON. APROVAR la minuta de l’acord d’intencions en relació amb l’arranjament del 
camí de Port de la Selva a Sant Pere de Rodes, a subscriure entre les conselleries de 
Territori i Sostenibilitat, i d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, l’Ajuntament de 
port de la Selva i aquesta Diputació, d’acord amb el contingut que es reprodueix tot 
seguit: 
“ACORD D’INTENCIONS EN RELACIÓ AMB L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE 
PORT DE LA SELVA A SANT PERE DE RODES 
Sant Pere de Rodes, 15 de juliol de 2017 
REUNITS 
D’una part, el senyor Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat. 
D’altra part, el senyor Santi Vila i Vicente, conseller d’Empresa i Coneixement. 
D’altra banda, el senyor Pere Vila Fulcarà, president de la Diputació de Girona. 
I, d’altra banda, el senyor Josep Maria Cervera Pinart, alcalde-president d’El Port de 
la Selva.  
MANIFESTEN 
El municipi de Port de la Selva, a la comarca de l’Alt Empordà, està situat al nord de 
la península del Cap de Creus, al sector septentrional de la Costa Brava, en un entorn 
paisatgístic privilegiat envoltat pel Mediterrani, camps de vinyes i les muntanyes de la 
Serra de Rodes, el contrafort més oriental dels Pirineus i amb un alt valor turístic. 
El bell mig de la Serra de Rodes es troba el conjunt monumental de Sant Pere de 
Rodes, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, que està format pel monestir de Sant 
Pere de Rodes, el castell de Verdera i l’antic poble de Santa Creu de Rodes. 
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El camí que actualment enllaça el nucli urbà de Port de la Selva amb Sant Pere de 
Rodes, de titularitat municipal, conegut com a “carretera de Port de la Selva a Sant 
Pere de Rodes” presenta importants oportunitats de millora per tal d’atorgar un major 
confort i seguretat als seus usuaris. 
Per aquest motiu, les parts aquí reunides tenen la voluntat d’arranjar la carretera de 
Port de la Selva a Sant Pere de Rodes i, un cop arranjada, la Diputació de Girona 
n’assumiria la seva titularitat. 
Per tot el que s’ha exposat, les parts 
ACORDEN 
Primer. Arranjar la carretera de Port de la Selva a Sant Pere de Rodes. 
A tal efecte, la Diputació de Girona redactarà un projecte constructiu que inclogui les 
actuacions necessàries per realitzar aquest arranjament, projecte que serà executat 
per l’Ajuntament de Port de la Selva a qui correspondrà també recepcionar les obres 
un cop finalitzades. 
Pel que fa al cost de les actuacions d’arranjament, serà assumit per les parts de la 
forma següent: 
En quant a la quantitat de 100.000,00 euros, serà assumida pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 
En quant a la quantitat de 100.000,00 euros, serà assumida pel Departament 
d’Empresa i Coneixement. 
En quant a la quantitat de 200.000,00 euros, serà assumida per la Diputació de 
Girona. 
I, finalment, en quant a la quantitat que resti per abonar fins arribar al valor 
d’adjudicació del contracte d’execució de les obres, serà assumida per l’Ajuntament 
de Port de la Selva. 
Els organismes signants hauran de realitzar tots els tràmits que siguin necessaris per 
tal de poder fer front als acords assolits, en l’anualitat 2018. 
Segon. La cessió de la titularitat de la carretera de Port de la Selva a Sant Pere de 
Rodes per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona.  
Un cop finalitzades i recepcionades les obres d’execució del projecte d’arranjament, la 
Diputació de Girona assumirà la titularitat de la carretera de Port de la Selva a Sant 
Pere de Rodes per tal d’incorporar-la a la seva xarxa viària. 
A tal efecte, l’Ajuntament de Port de la Selva i la Diputació de Girona iniciaran els 
tràmits que siguin necessaris, d’acord amb la normativa sectorial de carreteres, per tal 
de fer efectiva aquesta cessió. 
I per tal de reflectir els acords assumits, les parts signen el present document per 
quadruplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i data a dalt esmentats. 
Signatures: Josep Rull i Andreu, Conseller de Territori i Sostenibilitat; Santi Vila 
Vicente, Conseller d’Empresa i Coneixement; Pere Vila Fulcarà, President de la 
Diputació de Girona; Josep Maria Cervera Pinart, alcalde-president de Port de la 
Selva”. 
TERCER. Establir que de conformitat amb l’article 108.2 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el present acord d’intencions té caràcter programàtic, sense exigència 
eficàcia obligatòria directa i sense ser susceptible de ser exigit jurídicament. 
QUART. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del present 
acord d’intencions, així com de tots aquells documents que requereixin el seu 
desenvolupament. 
CINQUÈ. Elevar la present resolució a la Junta de Govern, en la propera sessió que 
celebri per al seu coneixement. 
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SISÈ. Notificar el present acord als Honorables Consellers de Territori i Sostenibilitat i 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, i al Sr. alcalde-president de l’Ajuntament 
de Port de la Selva. 
 
La Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda, es dóna per assabentada del Decret de 
Presidència, de data 13-07-2017, de l’aprovació de l’acord intencions arranjament 
camí del Port de la Selva a Sant Pere de Rodes. 

 
17. JG943/000024/2017-PPCIPEAH; Proposta del president de la Comissió 

Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda. Assabentat 
de la sentència núm. 97/17, de sis de juny, dictada pel jutge del Jutjat 
Contenciós Administratiu (JCA) núm. 2 de Girona, resolent el recurs 
ordinari núm. 378/2014 (exp. 2017/6831) 

 
Vist l'informe emès pel Sr. Jordi Iglesias i Xifra, lletrat del Servei Jurídic d'aquesta 
Diputació, que diu: 
 
“En data 28 de juny de 2017 se'ns ha notificat el decret de 22 de juny, que declara la 
fermesa de la sentència núm. 97/17, de sis de juny, dictada pel jutge del Jutjat 
Contenciós Administratiu (JCA) núm. 2 de Girona, que DESESTIMA el recurs ordinari 
número 378/2014, interposat contra la resolució de la Presidència de la Diputació de 
Girona de 22 de juliol de 2014, que va modificar la resolució dictada per la mateixa 
Presidència, el  tres de març de 2014 i que a més a més, va adjudicar el contracte de 
compravenda de la parcel·la núm. 101, Polígon 3 de la població de Monells, a una 
tercera persona, diferent de la part recurrent. 

La sentència del JCA núm. 2 de Girona, a més a més, imposa les costes processals a 
la part recurrent. 

Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de  la 
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”. 

La Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda, es dona per assabentada de la sentència núm. 
97/17, de sis de juny, dictada pel jutge del Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) núm. 
2 de Girona, resolent recurs ordinari número 378/2014. 

 
18. JG943/000044/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Conveni entre la DDGI i ADF Riells del Montseny 
relatiu a les tasques de col·laboració en el programa d'actuacions 
especials de la campanya de prevenció d'incendis forestals del Parc 
Natural del Montseny, durant l'exercici de 2017 (exp. 2017/6270) 

 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny i en base al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del 
Parc del Montseny i el Decret 105/87 de declaració del Montseny com a Parc Natural, 
té com a objectiu prioritari la prevenció d’incendis forestals. Per aquest motiu, les 
Diputacions de Barcelona i Girona disposen, des del 1985, d’un pla d’informació i 
vigilància, que s’executa anualment mitjançant convenis amb els ajuntaments del parc 
i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). 
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Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), són entitats amb personalitat jurídica 
pròpia amb caràcter associatiu de les quals en formen part els ajuntaments i els 
titulars de terrenys forestals, creades a partir de la llei 6/1988 forestal de Catalunya, 
amb la finalitat d'actuar coordinadament en la prevenció d'incendis forestals. 
 
El Pla de prevenció d’incendis forestals del Parc Natural del Montseny per al 2017 té 
la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, en 
coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i 
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra 
incendis forestals. 
 
El Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un programa 
d’actuacions especials al Parc Natural els dies de màxim risc d’inici i propagació 
ràpida d’incendi, per tal de facilitar la ràpida activació dels mitjans d’extinció.  
 
Aquest programa d’actuacions especials té l’objectiu de donar suport, els dies de 
màxim risc, a les tasques de prevenció i vigilància que es realitzen en el marc de la 
campanya de prevenció d’incendis. 
 
L’ADF Riells del Montseny disposa d’un vehicle equipat amb una unitat de primera 
intervenció, i té la voluntat de seguir participant activament en el pla d’informació i 
vigilància d’incendis per tal que aquest es dissenyi i s’executi de la manera més 
pròxima al territori i més eficient possible, i està disposada a aportar els mitjans que 
estan al seu abast per tal que, conjuntament amb els recursos i mitjans que aporta la 
Diputació de Girona, s’assoleixin els objectius del pla d’informació i vigilància. 
 
D’acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni amb l’ADF Riells del Montseny relatiu a les 
tasques de col·laboració en el programa d’actuacions especials de la campanya de 
prevenció d’incendis forestals del Parc Natural del Montseny, durant l’exercici de 
2017, que presenta el següent tenor literal: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I ADF RIELLS DEL MONTSENY 
RELATIU A LES TASQUES DE COL·LABORACIÓ EN EL PROGRAMA 
D’ACTUACIONS ESPECIALS DE LA CAMPANYA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS 
FORESTALS DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY, DURANT L'EXERCICI DE 
2017. Exp. 2017/6270- CN/2993. 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Pere Vila i 
Fulcarà, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia ......................................... 
ADF RIELLS DEL MONTSENY, amb NIF G17947664, representada pel seu 
president, el Sr. Francesc Clapés. 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny i en base al Pla especial del Montseny i el Decret 105/87 de declaració del 
Montseny com a Parc Natural, té com a un dels seus objectius prioritaris la prevenció 
d’incendis forestals. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona 
disposen, des del 1985, d’un pla d’informació i vigilància, que s’executa anualment 
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mitjançant convenis amb els ajuntaments del parc i les Agrupacions de Defensa 
Forestal (ADF). 
Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), són entitats amb personalitat jurídica 
pròpia amb caràcter associatiu de les quals en formen part els ajuntaments i els 
titulars de terrenys forestals, creades a partir de la llei 6/1988 forestal de Catalunya, 
amb la finalitat d'actuar coordinadament en la prevenció d'incendis forestals. 
El Pla de prevenció d’incendis forestals del Parc Natural del Montseny per al 2017 
contempla, pel que fa al sector de Girona, la instal·lació d’una central de coordinació 
d'ADF al Parc de Bombers de Sant Feliu de Buixalleu i d’un punt de guaita al Castell 
de Montsoriu.  
El Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, en 
coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i 
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra 
incendis forestals.  
El Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un programa 
d’actuacions especials al Parc Natural els dies de màxim risc d’inici i propagació 
ràpida d’incendi, per tal de facilitar la ràpida activació dels mitjans d’extinció.  
Aquest programa d’actuacions especials té l’objectiu de donar suport, els dies de 
màxim risc, a les tasques de prevenció i vigilància que es realitzen en el marc de la 
campanya de prevenció d’incendis. 
L’ADF Riells del Montseny disposa d’un vehicle equipat amb una unitat de primera 
intervenció, i té la voluntat de seguir participant activament en el pla d’informació i 
vigilància d’incendis per tal que aquest es dissenyi i s’executi de la manera més 
pròxima al territori i més eficient possible, i està disposada a aportar els mitjans que 
estan al seu abast per tal que, conjuntament amb els recursos i mitjans que aporta la 
Diputació de Girona, s’assoleixin els objectius del pla d’informació i vigilància.  
Les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç.  
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents: 
PACTES 
PRIMER. L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre 
l’ADF Riells del Montseny i la Diputació de Girona, que garanteixi un sistema de 
vigilància d’incendis forestals els dies de alt o molt alt risc d’incendis.  
SEGON. La Diputació de Girona es compromet a: 
Executar la direcció tècnica del programa d’actuacions especials al Parc Natural. 
Garantir el bon estat i ús del vehicle i de la seva dotació durant la vigència del Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. Així mateix sufragar les despeses 
motivades per l’adquisició de combustible, manteniment i reparació del vehicle i la 
corresponent reposició del material que es pugui malmetre o perdre’s durant aquest 
període.  
Satisfer a l’ADF Riells del Montseny la quantitat de 1.500,00 euros, com a màxim, per 
cobrir el 90% de les despeses, equivalents a una previsió de 15 dies de vigilància, en 
concepte de combustible, manteniment i reparació de vehicle i reposició de material si 
fos necessari. Si al finalitzar la campanya les despeses generades per les actuacions 
són inferiors a les planificades, l’ADF podrà justificar despeses de reposició d’equips 
de protecció individual (EPI) necessaris dels voluntaris que han col·laborat amb el 
programa d’actuacions especials. 
Es fa constar que en la quantitat expressada en aquest pacte segon, hi estan 
compreses totes les despeses, incloses les de manteniment de vehicle, assegurança 
del vehicle, desplaçaments, equipament del vehicle, vestuari, material i que en cap 
cas es considera una remuneració dels vigilants ja que el seu treball serà voluntari 
com a membres de l’ADF; per tant, la quantitat esmentada en la aquest pacte segon 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 46

s'entén com a màxim a aportar per la Diputació i només es lliurarà en la seva integritat 
si abans s'ha justificat la despesa. 
TERCER. L’ADF es compromet a participar en la coordinació i el correcte 
funcionament del programa d’actuacions especials, durant la campanya d’informació i 
vigilància contra incendis forestals, entre el 12 de juny i el 12 de setembre de l’any 
2017, ambdós inclosos, en les següents activitats:  
Vetllar i responsabilitzar-se del bon estat i ús del vehicle i de la seva dotació durant la 
vigència del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals 
Mobilitzar i Coordinar l’activació del vehicle de l’ADF, amb personal voluntari 
d’aquesta, els dies d'alt o molt risc d’incendi en el marc del programa d’actuacions 
especials del pla de prevenció d’incendis del Parc.  
Activar el vehicle en  l’horari de les 11:00 a les 18:00 hores (7 hores/dia), en la 
mesura del possible, els dies d’alt o molt alt risc d’incendi.  
Seleccionar els voluntaris, els quals no percebran cap remuneració econòmica, entre 
els membres de l’ADF com a conductors amb permís de conducció i acompanyants. 
Garantir que els voluntaris de l’ADF que realitzen aquestes tasques de vigilància han 
realitzat la formació adequada i disposen del Carnet Groc de les ADFs. 
QUART. L’aportació assumida per la Diputació de Girona serà amb càrrec al 
pressupost corresponent a l’any en curs.  
El pagament de la subvenció es realitzarà una vegada lliurada la documentació 
justificativa de l’activitat subvencionada i la que s’esmenta en el pacte sisè d’aquest 
conveni. 
CINQUÈ. Per a l’efectivitat de la subvenció, cal que el beneficiari accepti, sense 
reserves, la subvenció i les condicions amb les quals s’ha concedit. 
A aquest efecte, la recepció de la comunicació electrònica ―de la qual quedarà 
constància en el corresponent assentament― és suficient, sempre que el beneficiari 
no al·legui res en contra en el termini d’un mes. 
SISÈ. Per tal de percebre aquesta subvenció, l’entitat haurà de presentar a la 
Diputació, dins del termini que finalitza el dia 30 d’octubre, la següent documentació: 
- Compte justificatiu, els annexos i qualsevol altra documentació que acrediti la 
despesa (model www.ddgi.cat/subvencions/documentació). Si el cost de l’objecte 
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la seva quantia 
inicial D’altra banda, l’import de la subvenció es reduirà en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa elegible justificada sigui inferior a la 
subvenció concedida.  
Es considerarà despesa elegible la que s'hagi meritat durant el termini de justificació 
previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del 
període de justificació. 
- Memòria/informe de finalització de l'actuació, en què constin imatges de les activitats 
i el compliment de la condició de fer difusió de la subvenció rebuda. 
Es fa constar que en la quantitat expressada en el pacte segon, hi estan compreses 
totes les despeses necessàries per tal de portar a terme accions establertes en els 
pacte tercer; per tant, la quantitat esmentada s'entén com a màxima a aportar per la 
Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa. 
No justificar la inversió dintre del termini i amb les condicions assenyalades, motivarà 
la modificació o revocació de la subvenció pendent, d’acord amb el que preveu 
l’ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
SETÈ. La Diputació de Girona i l’ADF es comprometen a complir amb la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades personals, i més concretament amb la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i 
el Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades aprovat per RD 
1720/2007 de 21 de desembre.  
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Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades 
en el procés de selecció dels voluntaris, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest 
conveni.  
VUITÈ. L’ADF Riells del Montseny assumeix els següents  compromisos i obligacions 
següents: 

a) Dur a terme l’actuació objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 

requerida respecte a l’actuació 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) Facilitar a la Diputació tota la informació que se li requereixi en relació a 
l’aplicació dels fons. 

d) Destinar els fons al finançament de les actuacions subvencionades. 
e) Controlar l’aplicació dels fons en la seva comptabilitat, mitjançant l’establiment 

d’un o varis projectes amb finançament afectat. 
f) Elaborar una memòria sobre l’aplicació de la subvenció. 
g) 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. 

h) 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. 

i) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
j) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
NOVÈ. És inadmissible cap canvi de destinació de la subvenció. 
DESÈ. L’ADF haurà de fer constar de forma explícita la col·laboració econòmica de la 
Diputació de Girona a la web, els rètols, el material editat i en tot acte o documentació 
de caràcter tècnic, publicitari i de difusió que es generi. 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: 
1) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 

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

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

ONZÈ. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura, tot i que 
tindrà efectes sobre les despeses que es generin des de el 12 de juny de 2017, i 
finalitzarà el  31 de desembre de 2017.  
DOTZÈ. 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, 
amb l'excepció dels ajuts que s'obtinguin de la Diputació de Girona, o entitat vinculada 
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o participada per aquest ens per al mateix projecte. La suma de la subvenció per part 
de la Diputació de Girona amb el finançament que tingui el beneficiari per aquesta 
subvenció no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada. 
TRETZÈ. El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions 
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 
prèvia 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. 
CATORZÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment 
de l’objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la consideració de finalista. 
Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el 
títol III de la Llei 38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la 
Disposició Addicional 14a del mateix cos legal.  
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
La Diputació de Girona farà el seguiment d’aquest conveni a nivell tècnic a través dels 
tècnics del Parc Natural del Montseny, del servei de Medi Ambient de la Diputació de 
Girona. 
QUINZÈ. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment de les 
condicions previstes 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. 
SETZÈ. El beneficiari està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les 
regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 49

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
DISSETÈ. Sobre tot allò que no quedi prou clar en aquesta resolució és aplicable 
l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 
General de subvencions i el seu reglament. 
DIVUITÈ. Aquest conveni es subscriu a l’empara del règim jurídic establert als articles 
47- 53 de la Llei 40/2015 d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
DINOVÈ. 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, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per 
duplicat, 
Riells i Viabrea, Per l’ADF Riells del Montseny, Francesc Clapés; Girona,  Per la 
Diputació de Girona, El president, Pere Vila i Fulcarà; El secretari general, Jordi 
Batllori i Nouvilas”. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 1.500,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/48009 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. 
 
19. JG943/000046/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Modificació de la convocatòria de la Campanya Del 
Pla a l'acció 2016 (exp. 2016/259) 

 
El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 15 de desembre de 2015, va 
aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la 
demarcació de Girona, per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i 
reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament 
planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 2 de febrer de 2016 va aprovar 
la convocatòria de subvencions als ajuntaments de la campanya Del Pla a l’acció. La 
qual recollia, en l’article 7, els terminis de justificació de les actuacions 
subvencionades. 
 
Els següents ajuntaments, beneficiaris de les subvencions de la línia 3 i línia 4 de la 
campanya Del Pla a l’Acció” 2016, van encarregar la gestió de la licitació per 
contractar accions de millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions municipals a la 
Diputació de Girona, per tal que aquesta centralitzés els tràmits administratius i 
agrupés aquells municipis per economia procedimental: 
 
LÍNIA 3 

EXP. Ajuntament Concepte Import (€) 

2016/1115 Argelaguer 

Canvi de lluminàries de 12 lluminàries no 
eficients per LED 35 W. L’import màxim per 
substitució de punt de llum per led és de 400 
euros. Les accions sol·licitades no són 

3.450,83 
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homogènies i s’ha seleccionat l’acció de major 
import. 

2016/1121 
Cassà de 
la Selva 

Millores en l’eficiència de l’enllumenat de 
l’escola Puig d’Arques i de la residència 
Geriàtrica 

7.988,00 

2016/1123 Figueres 
Millora de l’eficiència de l’enllumenat interior 
de l’escola Anicet de Pagès 

5.591,60 

2016/1126 
Fornells de 
la Selva 

Substitució de punts de llum per LED 7.988,00 

2016/1213 Vilablareix 
Instal·lació d’un sistema d’energia solar 
tèrmica per ACS al pavelló municipal de 
Vilablareix 

7.988,00 

 
LÍNIA4 

EXP. Ajuntament Concepte Import (€) 

2016/3911 Amer 
Renovació de l’enllumenat públic per a la 
millora de l’eficiència energètica 

11.719,13 

2016/1238 Bàscara 
Renovació de l’enllumenat públic per a la 
millora de l’eficiència energètica 

24.000,00 

2016/1244 Navata 
Renovació de l’enllumenat públic per a la 
millora de l’eficiència energètica 

24.000,00 

2016/1237 
Avinyonet de 
Puigventós 

Renovació de l’enllumenat públic per a la 
millora de l’eficiència energètica 

21.000,00 

2016/1246 
Sant Julià de 
Ramis 

Millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat exterior de St. Julià de Ramis 

24.000,00 

2016/1242 
La Bisbal 
d’Empordà 

Millora de l’enllumenat públic de dos 
carrers de La Bisbal 

8.398,03 

*2016/1240 
Cassà de la 
Selva 

Renovació de l’enllumenat públic per a la 
millora de l’eficiència energètica 

24.000,00 

*2016/1241 
Fontanals de 
Cerdanya 

Millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat exterior de Fontanals de 
Cerdanya 

24.000,00 

*2016/1243 
La Cellera 
de Ter 

Renovació de l’enllumenat públic per a la 
millora de l’eficiència energètica 

24.000,00 

*Conveni pendent de signar 
 
Els citats municipis van materialitzar la tramitació de l’adjudicació de les instal·lacions 
subvencionades mitjançant licitació i/o compra agregada, de la qual es van derivar 
convenis amb ajuntaments, els quals van tramitar els corresponents encàrrecs de 
gestió a la Diputació de Girona. 
 
Els citats municipis beneficiaris de la Línia 3 han sol·licitat una pròrroga que ha estat 
acceptada i el nou termini de justificació finalitza el 13 d’agost de 2017. 
 
El termini de justificació dels citats municipis beneficiaris de la Línia 4 finalitza el 29 de 
setembre de 2017. 
 
La Diputació de Girona està realitzant els tràmits de licitació i/o compra agregada 
d’aquestes accions, les quals es troben en procés de licitació o d’adjudicació i, per 
tant, és inviable acomplir els terminis de justificació establerts i les seves 
corresponents pròrrogues. 
 
Vist que l'article 22 de l'OGS estableix que la resolució de l'atorgament de la 
subvenció (incloent-hi tots els termes pels quals es concedeix, com seria el cas de la 
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justificació) pot ser modificada quan es produeixi una alteració de les circumstàncies 
que van determinar la concessió de la subvenció. 
 
Vist que cal considerar el requeriment d’un termini més llarg en la realització de 
processos de licitació i/o compra conjunta, com una alteració de les circumstàncies 
que van determinar la concessió de l’ajut, que no és atribuïble als ajuntaments 
beneficiaris. 
 
Vist que aquesta modificació ha estat produïda per un requeriment de majors terminis 
de tramitació i d’adjudicació en el procés de licitació i/o compra agregada realitzat per 
la mateixa Diputació de Girona. 
 
Vist l’informe de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de la convocatòria de les subvencions de la 
campanya “Del pla a l’acció”, any 2016, dirigida als ajuntaments de la demarcació de 
Girona, en el sentit que, allà on diu: 
 

“El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta 
convocatòria finalitzarà 7 mesos després de la resolució d'atorgament per a les 
línies 1, 2 i 3, i 12 mesos després en el cas de la línia 4, a comptar des de 
l'endemà de la recepció del trasllat per part del beneficiari.” 

 
Ha de dir: 
 

“El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria 
finalitzarà 7 mesos després de la resolució d'atorgament per a les línies 1, 2 i 3, i 12 
mesos després en el cas de la línia 4, a comptar des de l'endemà de la recepció del 
trasllat per part del beneficiari, i el termini per justificar les despeses objecte de 
subvenció dels ajuntaments beneficiaris de la Línia 3 i 4 que participin en la compra 
agrupada o contractació agrupada de la Diputació de Girona finalitza el dia 15 
d’octubre de 2018”. 
 

SEGON. Enviar l’extracte de la modificació d’aquesta convocatòria a la Base de 
dades nacional de subvencions amb indicació expressa de la seva publicació al BOP 
de Girona. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la resolució de la convocatòria. 
 
20. JG943/000002/2017-PPCMIA; Proposta President CM Isaac Albéniz; 

Conservatori de Música: Aprovació del preu públic per al material escolar 
per al curs acadèmic 2017-2018. 

 
L’associació de pares i mares del Conservatori de Música Isaac Albéniz (AMPA) 
s’encarregava de la gestió de l’adquisició del material escolar i el cobrament de les 
quotes als alumnes. Ara bé, la direcció acadèmica i la direcció de l’organisme 
autònom, en funcions, van arribar a un acord amb l’AMPA perquè la gestió del 
material escolar es faci directament des de l’organisme autònom a partir del curs 
acadèmic 2016-2017. 
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Davant de la previsió que fa l’equip directiu docent en relació al nombre d’alumnes 
que es matricularan durant el curs acadèmic 2017-2018, es proposa que l’estudi de 
costos per establir la quota del material escolar sigui el mateix que es va utilitzar pel 
curs acadèmic 2016-2017. 
 
D’acord amb lo exposat, s’informa favorablement de l’establiment d’una quota de 
material escolar als alumnes per fer front a les despeses que assumeix el 
Conservatori en l’adquisició i elaboració d’aquest material durant el curs escolar 2017-
2018. 
 
Per això, la Junta de Govern, a proposta del president del Conservatori de Música 
Isaac Albéniz, per unanimitat, ACORDA aprovar els preus públics per al material 
escolar, per al curs 2017-2018. 
 
Ensenyament no reglat elemental: 

Curs Quota única 
Primer 10,00 euros
Segon 20,00 euros
Tercer 20,00 euros
Quart 20,00 euros
Cinquè 12,00 euros
Sisè 12,00 euros

 
Ensenyament no reglat mitjà: 

Curs Quota única 
Primer 9,00 euros
Segon 10,00 euros
Tercer 12,00 euros
Quart 12,00 euros
Cinquè 15,00 euros
Sisè 18,00 euros

 
Ensenyament de grau professional: 

Curs Quota única 
Primer 9,00 euros
Segon 10,00 euros
Tercer 12,00 euros
Quart 12,00 euros
Cinquè 15,00 euros
Sisè 18,00 euros
Sisè (alumnes amb assignatura Harmonia
aprovada) 

5,00 euros

 
Ensenyament no oficial: 

Assignatura Quota única 
Assignatura de llenguatge musical 6,00 euros
Assignatura d’harmonia 10,00 euros
La resta d’assignatures d’ensenyament no oficial 2,50 euros

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
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21. JG943/000016/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar conveni de col·laboració entre 
la Diputació de Girona i l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines (ACGI) (exp. 
2017/6746) 

 
La Diputació de Girona mitjançant l’àrea de Promoció Econòmica, té com a un dels 
seus objectius la participació en el desenvolupament econòmic de la demarcació de 
Girona. Des d’aquesta àrea s’impulsa el programa CO-CREIX, amb voluntat de 
fomentar i recolzar les iniciatives emprenedores en l’àmbit de l’economia social i el 
tercer sector. Per aquest motiu, la Diputació de Girona té interès en formar part de la 
xarxa d’entitats col·laboradores de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines 
(ACGI). 
 
L’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines te per objectiu afavorir la creació d’empreses 
d’economia social i cooperativa a més, d’enfortir la viabilitat i sostenibilitat dels 
projectes i experiències existents per millorar l’ocupació i el desenvolupament del 
territori.  
 
L’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines es va constituir com a resultat de l’atorgament 
el 20 de desembre de 2016, d’una subvenció per part de la Direcció General 
d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa amb número 
d’expedient 2016/785, en el marc de l’ORDRE TSF/31/2016, de 22 de novembre de 
2016.  
 
El projecte el lidera la Fundació privada Gentis i està promogut per les següents 
entitats: Ajuntament de Celrà, Ajuntament d’Olot, Ajuntament de Sarrià de Ter, 
Ajuntament de Vilablareix, Associació Clúster Èxit, Avancem Santa Clara S.C.C.L., 
Idària Empresa d’Inserció, S.C.C.L. i Fundació CP’AC.  
 
Vist que les entitats citades tenen interès i desitgen integrar al projecte altres entitats 
i/o empreses públiques i/o privades afins per mitjà del present conveni de 
col·laboració a fi d’aconseguir els objectius del projecte de l’Ateneu  
 
Vist que des de l’Àrea de Promoció Econòmica és desenvolupa el programa CO-
CREIX que entre d’altres objectius dona suport a les iniciatives en l’àmbit de 
l’emprenedoria social i cooperativa.  
 
Vist que aquest conveni no comporta cap contraprestació econòmica entre les parts.  
 
Vistos els antecedents, i de conformitat amb l'informe de la cap de servei de Promoció 
Econòmica-Diplab, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Promoció 
Econòmica-Diplab, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, el text del qual es transcriu íntegre a 
continuació: 
 
“Conveni de Col·laboració entre l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines i la 
Diputació de Girona 
D’una part, Marta Cid Pañella, amb DNI 40917608X, actuant en qualitat d’apoderada 
de la Fundació Privada Gentis, amb NIF G17679267, domiciliada a Deltebre, Av. de la 
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Pau, 178, inscrita al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el 
número 2337, en condició de gestora de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines (d’ara 
endavant ACGI) segons subvenció per a projectes generadors d’ocupació i de creació 
de cooperatives i societats laborals per Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre. 
D’una altre part, Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona (d’ara 
endavant, la Diputació), amb NIF P1700000A i amb seu a la pujada de Sant Martí, 4-
5, 17004 de Girona, nomenat en sessió constitutiva de data 1 de juliol de 2015, 
assistit pel secretari general de la corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, en la seva 
condició d’assessor i fedatari públic, en virtut de les facultats conferides per acord de 
la Junta de Govern Local en la sessió de .......... de .................................. de 2017. 
Les parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per a formalitzar el 
present conveni i,  
MANIFESTEN  
Que coneixedors de les bases aprovades en l’ORDRE TSF/315/2016, de 22 de 
novembre que regeixen la convocatòria de subvencions per a projectes generadors 
d’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa 
d’Ateneus Cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el 
marc del programa Aracoop, i coneixedors també de la constitució d’agrupacions 
d’entitats que comporta la realització d’accions en el marc d’aquesta convocatòria: 
PRIMER. En data 20 de desembre de 2016 a es va atorgar una subvenció per part de 
la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l’Autoempresa amb número d’expedient 2016/785. 
SEGON. L’esmentada subvenció va ser atorgada pel Projecte generador d’ocupació i 
de creació de cooperatives i societats laborals, a traves de la Xarxa d’Ateneus 
Cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins del Marc del 
Programa Aracoop. 
TERCER. Aquest projecte està promogut per les següents entitats (en endavant, 
ACGI): 

Fundació Gentis 
Ajuntament de Celrà 
Ajuntament d’Olot 
Ajuntament de Sarrià de Ter 
Ajuntament de Vilablareix 
Associació Clúster Èxit 
Avancem Santa Clara S.C.C.L. 
Idària Empresa d’Inserció, S.C.C.L. 
Fundació CP’AC 

QUART. L’entitat líder i gestora del projecte és la Fundació Privada Gentis. 
CINQUÈ. Totes les entitats d’ACGI tenen interès i desitgen integrar al projecte altres 
entitats i/o empreses públiques i/o privades afins per mitjà del present conveni de 
col·laboració a fi d’aconseguir els objectius del projecte. 
SISÈ. La Diputació de Girona mitjançant l’Àrea de Promoció Econòmica, té com a un 
dels seus objectius la participació en el desenvolupament econòmic de la demarcació. 
Des d’aquesta àrea s’impulsa el programa CO-CREIX, que té com a un dels seus 
objectius el foment i recolzament de les iniciatives emprenedores en l’àmbit de 
l’economia social i el tercer sector. És per això que la Diputació de Girona, té interès 
en formar part de la xarxa d’entitats col·laboradores d’ACGI. 
En base a tot això les parts, 
PACTEN  
PRIMER. Objecte: 
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Les parts decideixen signar el present conveni de col·laboració a fi de que ACGI 
aconsegueixi els objectius establerts en la subvenció referenciada, a través de 
l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines. 
SEGON. Règim de col·laboració: 
La Col·laboradora es compromet a: 

- Promocionar l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, així com l’economia social i 
cooperativa en el territori en les actuacions pròpies que dugui a terme o intervingui 

- Formar part de la xarxa d’agents de la Taula Territorial de l’Ateneu Cooperatiu 
Terres Gironines que apareixerà en el mapa visual del territori 

- Compartir informació que pugui ser d’interès per ambdues parts 
- Participar com a ponent/organitzador en les Jornades que s’organitzin des de 
l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, si s’escau  

- Fer difusió de totes les activitats que duguin a terme ambdues parts de totes les 
formes que els sigui possible així com a vetllar per la deguda realització de les 
mateixes  

- Facilitar la recollida de dades dels assistents i usuaris, segons els models 
normalitzats de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, de totes les accions que es 
duguin a terme en el marc de les activitats realitzades a raó del present Conveni 

- Derivar a l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines totes aquelles persones 
amb interès en el món cooperatiu i la creació i transformació de 
cooperatives o societats laborals 

ACGi es compromet a: 
- Compartir tots els recursos i eines que afavoreixin l’enfortiment de l’economia 
social i cooperativa del territori 

- Donar suport a la creació i transformació d’empreses d’economia social i 
cooperativa 

- Proporcionar recursos materials i humans per a la realització de Jornades, Tallers i 
altres activitats específiques de l’economia social i cooperativa 

- Proporcionar el material que correspongui per a la recollida de dades dels 
usuaris i/o assistents als actes en el que hi participi la Col·laboradora sota 
l’empara d’aquest Conveni 

TERCER. Taula territorial: 
La Col·laboradora passa, amb la signatura d’aquest conveni, a formar part de manera 
íntegra i immediata de la Taula Territorial per a l’articulació conjunta de l’economia 
social, tal i com estableix l’Eix A)A1 de l’ORDRE TSF/315/2016, de 22 de novembre, 
conjuntament amb la resta d’entitats que conformen ACGI. 
QUART. Protecció de Dades: 
Les parts, es comprometen a respectar i complir tot l’establert per la vigent Llei 
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, 
normativa que té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de dades de 
caràcter personal, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones 
físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar. 
CINQUÈ. Durada i resolució del conveni: 
El present conveni entrarà en vigor l’endemà de la data en què se signi i tindrà una 
vigència d’un any. Es podrà renovar tàcitament si cap de les parts comunica la seva 
voluntat de resoldre’l un mes abans de la data d’expiració.  
La durada del present conveni coincideix amb la durada del Projecte generador 
d’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a traves de la Xarxa 
d’Ateneus Cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins del 
Marc del Programa Aracoop. 
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El present conveni es podrà resoldre: 
a) Per mutu acord de les parts. 
b) Per incompliment d’alguna de les parts de les clàusules establertes en el 

mateix. 
c) Per les altres causes establertes legalment. 

SISÈ. Els compromisos que assumeix la Diputació de Girona com a entitat 
col·laboradora, no generen compromisos de caràcter econòmic. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat i en el lloc i data que s’assenyalen. Sarrià de Ter, ........ de .................... de 
2017. Per la Fundació Gentis, Marta Cid Pañella. Girona, .......... de .................... de 
2017. Per la Diputació de Girona, Pere Vila i Fulcarà; El secretari general, Jordi Batllori 
Nouvilas”. 
 
SEGON. Facultar àmpliament el president de la Diputació de Girona, Sr. Pere Vila i 
Fulcarà o persona a qui delegui, per a l’execució del present acord de col·laboració i, 
en especial, per a la signatura d’aquest conveni. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a Fundació Privada Gentis.  
 
22. Proposicions Urgents 
 
No n’hi ha. 
 
23. Precs i preguntes 
 
No se’n formula cap. 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a dos quarts i 
cinc minuts d’onze del matí, de la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb 
mi, el vicesecretari, que en dono fe. 


