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ACTA 
EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

JUNTA DE GOVERN NÚM. 945 
 
 
 

CARÀCTER: Ordinària 
DATA: 5 de setembre de 2017 
HORA: 10:00 h 
LLOC: Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
EXPEDIENT: 2017/ 
 
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. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Turon i Serra Vicesecretari 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Han excusat la seva absència: 
 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència: 
 
Josep Maria Corominas i Barnadas Diputat 
Marta Felip i Torres Diputada 
Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Lluís Costabella i Portella Diputat 
Sergi Garcia i Torralbo Adjunt al cap de Gabinet de 

Presidència 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 1 d’agost de 2017 i de la sessió extraordinària del dia 8 d’agost 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 
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ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES 

3. JG945/000172/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions als consells 
comarcals, per al finançament de les activitats i projectes culturals de les 
Oficines Joves de les comarques gironines - any 2017 (exp. 2017/6597) 

4. JG945/000178/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació d'un contracte i annex I de 
cessió en comodat de la col.lecció del seminari de geografia i història de l'Institut 
Jaume Vicens Vives i cessió de drets d'explotació a la Diputació de Girona (exp. 
2017/6557) 

5. JG945/000182/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar íntegrament el recurs de 
reposició interposat per l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls contra la resolució 
de la convcotòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura 
(exp. 2017/4082). 

6. JG945/000187/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Figueres per als Festivals Acústica i Acustiqueta (exp. 
2017/7213) 

7. JG945/000189/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus per al 7è Festival de Música 
Antiga dels Pirineus (exp. 2017/7212) 

8. JG945/000190/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
RGB Music, SL per al 46è Festival Internacional de Música de Cadaqués (exp. 
2017/6885) 

9. JG945/000191/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Premi Quim Masó de Creació Teatral per al finançament del Premi Quim 
Masó de Creació Teatral (exp. 2017/6465) 

10. JG945/000193/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimació del recurs de reposició 
presentat per l'Associació La Guerrilla Comunicacional en relació amb la 
resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la 
cultura (exp. 2017/3792) 

11. JG945/000050/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Concessió d'una pròrroga en la justificació de la subvenció 
concedida al Consorci Salines Bassegoda pel projecte "Millora de la qualitat de 
les aigües del riu Manol i mitigació de riscos a la Muga" (exp. 2017/5802) 

12. JG945/000051/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Concessió de subvencions dins la campanya "Del Mar als Cims" 
2015-2017 (exp. 2016/4793) 

13. JG945/000052/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Concessió de subvencions dins la campanya "Tallers 
Ambientals" 2015-2017 (exp. 2016/4794) 

14. JG945/000011/2017-PPRES; Proposta Presidència; Secretaria General (005): 
Informar sobre l'alteració dels termes municipals de Sant Gregori i Sant Martí de 
Llémana (exp. 2017/7340) 
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15. JG945/000013/2017-PPRES; Proposta Presidència; Secretaria General (005): 
Donar compte de l'informe 11/2017 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
sobre despeses de personal de l'exercici 2013 (exp. 2017/7382) 

16. Proposicions urgents 
17. 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 1 d’agost de 2017 i de la sessió extraordinària del dia 8 d’agost de 
2017 

 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 1 d’agost de 
2017 i de la sessió extraordinària del dia 8 d’agost de 2017, prèviament lliurada als 
assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

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

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
 
3. JG945/000172/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions als 
consells comarcals, per al finançament de les activitats i projectes 
culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines - any 2017 
(exp. 2017/6597) 

 
La Diputació de Girona dóna suport al desenvolupament de projectes i activitats 
culturals en el territori, especialment a aquelles que tinguin com a objectiu la creació 
de nous públics per a la cultura. 
 
L’any 2016, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts va presentar l’estudi “La 
participació cultural de la joventut catalana 2001-2015”. Aquest estudi investiga 
l’evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut catalana 
durant els primers anys del segle XXI, un període marcat essencialment per dues 
grans transformacions històriques que, en alguns aspectes, poden considerar-se 
convergents i que tenen un impacte fonamental entre les generacions joves: la 
revolució de les tecnologies de la informació, la comunicació i l’organització (en tant 
que permeten noves formes de coordinació i interacció social) i la gran recessió, 
iniciada com una crisi financera a Amèrica del Nord en el seu origen, però que entre 
nosaltres ha tingut conseqüències devastadores, especialment pel que fa a 
l’ocupació juvenil i les condicions de transició i emancipació a la vida adulta.  
 
El mateix estudi posa de manifest que la joventut de Catalunya és consumidora 
cultural, però que té veritables problemes a l’hora d’accedir als productes 
desenvolupats des de polítiques públiques estrictament culturals. La solució 
proposada per a poder arribar a aquest col·lectiu de la societat i consolidar 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 4

programes culturals efectius és el treball en col·laboració entre les administracions 
competents de cultura i de joventut. Amb aquest treball coordinat, es poden establir 
polítiques culturals per garantir l’accés a la cultura, crear hàbits de consum cultural, a 
la vegada que oferir un espai de desenvolupament de la creativitat cultural de 
l’individu jove.  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions bases específiques reguladores de les 
subvencions als consells comarcals, per al finançament de les activitats i projectes 
culturals de les oficines joves de les comarques gironines, 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, en règim de concurrència no competitiva, per a la 
concessió de subvencions als consells comarcals, per al finançament de les activitats 
i projectes culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines - any 2017, el 
text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions als consells comarcals, per al finançament de les 
activitats i projectes culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines (any 
2017) 
1. Objecte i finalitat 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions en règim de concurrència 
no competitiva per als consells comarcals inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació 
de Girona, que disposin d’una Oficina Jove, destinades al finançament d’activitats i 
projectes que fomentin la participació dels joves en l’àmbit cultural, 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 total destinat a la convocatòria és de 25.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els 
següents: 
Aplicació pressupostària Import (en euros) 
500/3340/46507 – Ajuts als Consells Comarcals- 
polítiques culturals - Oficines Joves 

25.000,00 € 

  
Total 25.000,00 € 

 
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. 
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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 
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà de 
la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les 
bases reguladores. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
4. Import de les subvencions 
La dotació de la convocatòria es distribuirà seguint el criteri següent: 
Import de la convocatòria / Nombre d’Oficines Joves amb projectes subvencionables. 
En el cas que la despesa sol·licitada sigui inferior a l’import assignat, el sobrant 
s’assignarà a la resta de projectes seguint el criteri següent:  
Sobrant /  Oficines Joves que amb la subvenció no han superat l’import sol·licitat. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de 
novembre del 2016 i fins al 31 d’octubre del 2017. 
6. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 31 d’octubre de  2017.  
7. Termini de resolució i notificació  
7.1. Termini de resolución 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
7.2. Termini de notificación 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de la data 
en què s’adopti l’acord.  
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar 
un recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el 
termini d’un mes a comptar del dia següent al de la notificació.  
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà 
l’extracte al BOPG. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
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Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2017, per un import 
màxim de 25.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46507, Ajuts 
als Consells Comarcals- polítiques culturals -Oficines Joves, del pressupost de 
l’exercici 2017. 
 
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. 
 
4. JG945/000178/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació d'un contracte i annex I de 
cessió en comodat de la col.lecció del seminari de geografia i història de 
l'Institut Jaume Vicens Vives i cessió de drets d'explotació a la Diputació 
de Girona (exp. 2017/6557) 

 
L'Institut de batxillerat Jaume Vicens Vives, des de la seva creació el 1841 i al llarg de 
la seva història, ha anat adquirint materials pedagògics molt diversos, en matèria de 
Geografia, Història, Biologia... que amb el pas dels anys constitueix una col·lecció 
d'època molt variada. Per exemple, peces pròpies d'un laboratori de finals s. XIX, 
mostres de teixits per microscopi, accessoris de llanterna màgica, mapes geopolítics 
d'arreu del món...  
 
Dins aquest gruix de material antic s’han localitzat un conjunt de plaques de vidre de 
llanterna màgica de temàtica científica, etnològica, geogràfica i artística que 
s'utilitzaven amb finalitats pedagògiques i divulgatives.  
 
Aquesta agrupació de plaques és una col·lecció de tipus institucional, propietat del 
departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i gestionada per l’Institut 
Jaume Vicens Vives i conté varietat d’autors dins el conjunt. 
 
El 23 de juny de 2017 la Sra. Anna Masós Jordà, directora de l'Institut de Batxillerat 
Jaume Vicens Vives es va posar en contacte amb la Diputació de Girona a partir d'un 
document de proposta de cessió en comodat de la col·lecció fotogràfica, ubicada al 
centre educatiu, amb número de Registre General de la Diputació de Girona 1-2017-
011933, amb la voluntat de fer cessió en règim de comodat, amb la intenció de cedir-
la a la Diputació de Girona per donar-la a conèixer i posar-la a disposició pública, amb 
accés lliure, a través del seu centre gestor INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona (a partir d'ara INSPAI). 
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A fi de tenir adequadament regulats els usos de l’esmentat conjunt fotogràfic, per tal 
que la difusió i el tractament que en pugui fer la Diputació -en definitiva, l’ús dels drets 
d’explotació- i la propietat intel·lectual, quedin amb una suficient cobertura legal. 
 
Per això, resulta necessari regular els usos de l’esmentat conjunt, i es considera 
adient subscriure un acord amb els propietaris i representants de la propietat en el 
que es detallin i especifiquin adequadament aquells usos. 
 
L’ingrés del conjunt i el tractament previst està basat en els fonaments legals que 
regeixen les lleis relacionades amb el tractament del patrimoni arxivístic, el patrimoni 
cultural i el procediment administratiu. En concret, cal esmentar les següents normes: 
 
-Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques 
-Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
-Codi Civil, articles 1741 i següents 
-Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
-Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.  
-Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. 
-RDL 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de la propietat 
intel·lectual. 
-Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de l'honor, la intimitat i la pròpia 
imatge. 
-Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del règim jurídic general del patrimoni de 
les administracions públiques. 
-RD 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques. 
-Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels documents d’imatge de la 
Diputació de Girona, aprovat pel Ple de la corporació en sessió del dia 17 de 
desembre de 2013.  
-Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions i còpies dels 
documents del fons INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 
No obstant això, l’òrgan competent resoldrà. 
 
Vist l’informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge i la 
fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de 14 
de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar la cessió en comodat de la col·lecció del Seminari de Geografia i 
Història de l'Institut Jaume Vicens Vives i cessió de drets d'explotació a la Diputació 
de Girona, datat entre el 1890 i 1910, format per 1.408 fotografies en suport vidre,  
amb format de 8'5x10 cm. El valor de la cessió en comodat i cessió de drets 
d'explotació es calcula en vint-i-quatre mil euros (24.000€).  
 
SEGON. Agrair a la Sra. Anna Masós Jordà com a representant de l'Institut Jaume 
Vicens Vives la cessió en comodat i cessió de drets d'explotació a fi que sigui 
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incorporada a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, on s’assegurarà 
la consulta lliure i pública dels documents en les condicions que s’estipulen en el 
contracte. 
 
TERCER. Aprovar el contracte i l’ANNEX I de cessió en comodat de la col·lecció del 
Seminari de Geografia i Història de l'Institut Jaume Vicens Vives i cessió de drets 
d'explotació a la Diputació de Girona, el text que es transcriu a continuació:  
“CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT DE LA COL·LECCIÓ DEL SEMINARI DE 
GEOGRAFIA I HISTÒRIA DE L'INSTITUT JAUME VICENS VIVES I CESSIÓ DE 
DRETS D’EXPLOTACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Parts intervinents  
D'una banda, Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, per 
nomenament en sessió constitutiva de data 1 de juliol de 2015, assistit pel secretari 
de la corporació Jordi Batllori i Nouvilas.  
I de l’altra, Anna Masós Jordà , directora de l'Institut de Batxillerat Jaume Vicens 
Vives, amb DNI 77906544-R i direcció a C/ Isabel la Catòlica, 17, 17004, Girona, que 
actua en nom i representació d'aquest Institut, en virtut de les facultats conferides pel 
Departament d’Ensenyament de data 1 de juliol de 2015 (a partir d'ara, el cedent). 
Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la legal necessària per a l’atorgament d’aquest 
contracte. 
Antecedents 
1. Les parts són conscients de l’interès i del valor informatiu, testimonial, històric i 
cultural d’un conjunt d'imatges diapositives en suport de vidre i de 8'5 x 10 cm 
propietat del l'Institut de Batxillerat Jaume Vicens Vives, format com a resultat de 
l'activitat pedagògica que portava a terme el Seminari de Geografia i Història de 
l'Institut Jaume Vicens Vives, entre els anys 1900-1930,  essent l'Institut Jaume 
Vicens Vives el propietari de les imatges. 
2. Les parts consideren convenient afavorir la difusió i el gaudi públic de la col·lecció 
esmentada mitjançant la seva integració a INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona (a partir d’ara INSPAI) sobre la base d’un acord de cessió en 
règim de comodat de la col·lecció i la cessió de drets d’explotació de les imatges a 
favor de la Diputació. 
3. Amb aquesta finalitat, la Diputació de Girona va acceptar, per acord de la Junta de 
Govern de .............................. la proposta formulada per la Sra. Anna Masós Jordà de 
fer cessió en règim de comodat d’aquest conjunt d’imatges i de drets d’explotació de 
les imatges que l’integren. 
4. Per tal de formalitzar la cessió en comodat i concretar-ne les condicions, han 
convingut signar aquest contracte d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. L'Institut de Batxillerat Jaume Vicens Vives en qualitat de propietari de la 
col·lecció fotogràfica datada entre 1890 i 1910, formada per 1.408 fotografies, que es 
descriuen a l’annex I d'aquest contracte, i com a propietari i titular exclusiu dels drets 
d’explotació d’aquestes imatges, en fa cessió en règim de comodat, a títol gratuït, a la 
Diputació de Girona. En el mateix acte cedeix també drets d’explotació d’aquestes 
imatges, sense cap contraprestació. 
Segon. És voluntat per part del cedent, cedir, i per part de la Diputació de Girona, 
rebre respectivament tots els materials que el cedent vulgui incorporar en el futur, 
incorporació que es duria a terme en els mateixos termes i condicions que les que 
figuren en aquest contracte. De les cessions futures, se'n deixarà constància en el 
document signat per la direcció del centre educatiu i la direcció d'INSPAI. 
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Tercer. Amb l’acceptació d’aquesta cessió en comodat i cessió de drets, la Diputació 
de Girona assumeix les obligacions següents: 
a) Assumir les despeses de conservació i, si s’escau, de restauració de les imatges 
objecte de cessió, així com custodiar-lo a les instal·lacions d’INSPAI. 
b) Efectuar una descripció que faciliti la identificació i localització de les imatges, 
d’acord amb els procediments i la normativa interna d’INSPAI. 
c) Tractar la col·lecció objecte de cessió com a una unitat i identificar-lo en tot 
moment amb la denominació de Col·lecció del Seminari de Geografia i Història de 
l'Institut Vicens Vives. En la descripció de les imatges s'indicarà de forma expressa la 
seva pertinença a la col·lecció. En la comunicació o difusió de les imatges de la 
col·lecció per qualsevol mitjà es farà constar la provinença de la manera següent: 
“Foto: (nom del fotògraf o autor desconegut) - Col·lecció del Seminari de Geografia i 
Història de l'Institut Jaume Vicens Vives - INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació 
de Girona” o bé “Foto: (nom del fotògraf o autor desconegut) - Col·lecció del Seminari 
de Geografia i Història de l'Institut Vicens Vives - INSPAI - Diputació de Girona.” 
d) Obrir a la consulta pública el contingut de la col·lecció, tot destinant-hi els recursos 
i serveis d’INSPAI. 
e) Facilitar el coneixement de la col·lecció mitjançant la seva difusió.  
Quart. La Diputació de Girona queda igualment habilitada per efectuar qualsevol 
tractament tècnic a l’efecte de procurar una adequada conservació, classificació i 
descripció de la col·lecció, d’acord amb la normativa i els procediments interns que 
s’apliquen a la resta de col·leccions i fons d’INSPAI. 
Cinquè. Per al compliment de les finalitats del present contracte la Diputació de 
Girona podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició 
pública els continguts de la col·lecció, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, 
suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui la Diputació 
n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a la 
digitalització de les imatges i de portar-ne a terme la comunicació i posada a 
disposició del públic per mitjà de la xarxa d’Internet respectant sempre els possibles 
drets subjacents a cada imatge. També inclou el tractament de les imatges en treballs 
d’edició i la seva incorporació a obres col·lectives. En el cas que es tracti d’obres 
fotogràfiques en els termes que s’hi refereix el llibre primer del Reial decret legislatiu 
1/1996, de 12 d’abril, Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, la Diputació 
assumeix l’obligació de respectar i fer respectar la integritat de les imatges, obligació 
que no caldrà respectar quan es tracti de meres fotografies en el sentit que s’hi 
refereix l’art. 128 de l’esmentada norma. 
Sisè. Quan els actes enumerats en el pacte cinquè es portin a terme per a ús propi de 
la Diputació de Girona, no obligaran a cap contraprestació econòmica a favor del 
cedent. La utilització per part de terceres persones estarà subjecta a l’obligació del 
pagament de les taxes aprovades per l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa pel 
Servei de Reproduccions i Còpies dels Documents dels Fons d’INSPAI, Centre de la 
Imatge de la Diputació de Girona.  
Setè. Quan els actes esmentats en el pacte cinquè es realitzin a sol·licitud d’entitats 
públiques o sense ànim de lucre, o bé per a finalitats de recerca i docència o per a ús 
públic no comercial amb finalitat cultural i/o d’interès social no lucrativa, la Diputació 
podrà autoritzar l’ús i lliurar còpies de les imatges amb les exempcions i bonificacions 
previstes en l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa pel Servei de Reproduccions 
dels documents de les col·leccions i dels Fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona.  
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Vuitè. Quan les reproduccions i lliurament de còpies o autoritzacions d’ús s'efectuïn a 
favor de terceres persones no beneficiàries de les exempcions i bonificacions 
previstes en les esmentades ordenances i amb ànim de lucre, la Diputació aplicarà la 
taxa corresponent.  
Novè. En el cas que durant la vigència del present contracte una de les dues parts 
estigués interessada en disposar de les imatges objecte del present contracte per a 
l’edició d’un llibre, es subscriurà un contracte específic que detallarà els drets i deures 
d’ambdues així com la participació de terceres persones. En qualsevol cas aquesta 
edició només es podrà efectuar amb l’acord de les dues parts signants d’aquest 
instrument. 
Desè. El cedent podrà disposar de reproduccions digitals de les imatges sense cost. 
Podrà sol·licitar-les de forma puntual i tot evitant que la reiteració de peticions o un 
nombre important d’imatges sol·licitades acabin alterant el sentit i la finalitat del 
present contracte. Les reproduccions seran de 10x15 cm, a 72 dpi. Si el cedent 
sol·licités còpies amb una resolució més alta aquesta demanda no podrà superar el 5 
% del total del fons. Aquestes reproduccions només es podran utilitzar per a ús propi i 
no podran ser utilitzades per a la seva explotació per part de terceres persones.  
Onzè. La Diputació de Girona respon de la pèrdua de fotografies de la col·lecció 
dipositada, així com del seu deteriorament, excepte que aquest resulti del simple ús o 
sense culpa seva. En cas de pèrdua o deteriorament les parts establirien de comú 
acord, i si fos necessari amb concurs de pèrits, una indemnització a favor del cedent. 
Dotzè. El present contracte tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i 
es mantindrà en vigor durant un període de 10 anys. Un cop transcorregut aquest 
termini s’entendrà tàcitament prorrogat per biennis successius, excepte que una de 
les parts notifiqui a l’altra el seu propòsit de rescissió almenys amb seixanta dies 
d’antelació al venciment del termini. 
Tretzè. En cas que el cedent decideixi recuperar la seva col·lecció i notifiqui la seva 
voluntat de no prorrogar la cessió, o sobre la base d'alguna de les altres causes 
previstes en ordenament, la devolució de la col·lecció s'haurà de realitzar en un 
termini no superior a 6 mesos. La Diputació podrà conservar les imatges digitalitzades 
i les podrà seguir destinant a les finalitats indicades als pactes tercer, quart, cinquè, 
sisè, setè i vuitè d'aquest document. Així mateix, la Diputació podrà, en aplicació de 
l'article 14.2 de la Llei 10/2001 de 13 de juliol d'arxius i documents, demanar les 
despeses derivades dels treballs de tractament arxivístic, custòdia, conservació i, si 
és el cas, restauració. 
Catorzè. Per a tot allò que no estigui previst en els seus pactes i condicions, aquest 
contracte es regirà per les disposicions del Codi civil i per la normativa vigent en 
matèria de propietat intel·lectual.  
Quinzè. Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la 
interpretació d'aquest contracte, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de 
Girona, i renunciaran al seu propi fur si és un altre. 
I en prova de conformitat, signen aquest contracte en dos exemplars, però a un sol 
efecte. 
ANNEX I DEL CONTRACTE EN COMODAT DE LA COL·LECCIÓ DEL SEMINARI 
DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA DE L'INSTITUT JAUME VICENS VIVES I CESSIÓ DE 
DRETS D’EXPLOTACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA  
Propietari 
Institut Jaume Vicens Vives 
Direccció: Anna Masós Jordà 
C / Isabel la Catòlica, 17.  
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17004. Girona 
972 200 130 - ins-jvicensvives@xtec.cat  
Fons o col·lecció 
Col·lecció fotogràfica del Seminari de Geografia i Història de l’Institut Jaume Vicens 
Vives 
Tipologia de fons 
Fons Institucional 
Autor 
Autors diversos 
Temàtica 
Pel què fa a la temàtica hi ha imatges d'Història de l'Art, Geografia, Història, 
Antropologia. 
Àmbit geogràfic 
L’àmbit geogràfic és molt ampli, mostra imatges de països de tot el món, Egipte, 
Espanya, França, Catalunya ... 
Cronologia 
1890-1910 
Quantitat 
1408 plaques de vidre de llaterna màgica 
Recompte de plaques per calaix: 
1. Calaix 3 / - Crético-micènico (Grècia) Helenismo. Escultura. Nombre de plaques 62. 
2. Calaix 2/70 Oriente (Egipto) Persia Cartejo. Nombre de plaques 53. 
3. Calaix -/60 Prehistòria y India Persia Assíria India. Nombre de plaques 47. 
4. Calaix 4/48 Erta Clàssic (Grècia) Helenismo. Escultura. Nombre de plaques 69. 
5. Calaix 13/48 Judico Italia, Alemania, Flandes, Inglaterra, Suiza. Romanico 
(Extrangero). Nombre de plaques 37. 
6. Calaix 22/58 Pintura Ribera, Zurbaran, Juanes, Greco, Murillo, Retratistes. Nombre 
de plaques 45. 
7. Calaix 23/52 Pintura. S. Coello, Pantoja, Berruguete, Carreño, Murillo, Velázquez, 
Goya. Nombre de plaques 44. 
8. Calaix 8/72 España Romana. Romanic extrangero. Nombre de plaques 3. 
9. Calaix 9/48 Germanico y Bizantino Ramirenze. Nombre plaques 10. 
10. Calaix -/48. Nombre de plaques 80. 
11. Calaix 7/78 Arte Clássico (Roma), España Romana, Griega, Paleocristinana, 
Escultura. Nombre de plaques 61. 
12. Calaix 12/48 Gótico (Francia). Nombre de plaques 48. 
13. Calaix 29/25 Geografia America del Norte. Nombre de plaques 0. 
14. Calaix 17/52 Cuatrocentistas, Pintores flamencos Leonardo. Miquel Angel, 
Escultor. Nombre de plaques 51. 
15. Calaix 11/48 Románico (-). Nombre de plaques 51. 
16. Calaix 16/48. Gótico (España) Fernandino. Escultura Renacentista. Nombre de 
plaques 47. 
17. Calaix 21/52 Renacimiento (Extrangero) Arquitectura España. Nombre de plaques 
42. 
18. Calaix -/58. Nombre de plaques 50. 
19. Calaix - /52 Geografia America. Nombre de plaques 57. 
20. Calaix 20/58 Rembrant, Rubens, Escuelas Flamenca, Holandesa y Alemana S. 
XVI y XVII. Van Dyck. Durer, Holbein, Altres. Nombre de plaques 45.  
21. Calaix 25/46. Arquitectura moderna S. XIX y XX. Pintores y escultores s. XIX. 
Precolombino. Nombre de plaques 55. 
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22. Calaix 10/48 Arabe y Mudejar, Mozarabe. Nombre de plaques 3. 
23. Calaix 27/48 Geografia Europea. Nombre de plaques 35. 
24. Calaix24/- Classicismo francés S. XVII- Neoclassicismo. Rococó, Canova, David. 
Nombre de plaques 38. 
25. Calaix 6/48 Arte Clássico (Pompeya –Roma). Nombre de plaques 55. 
26. Calaix 1/54 (Ba-) Nombre de plaques 54. 
27. Calaix -/54. (-). Nombre de plaques 48. 
28. Calaix 28/52 Geografia América del Norte. Nombre de plaques 46. 
29. Calaix -/48. Nombre de plaques 60. 
30. Calaix 14/48 Gótico (España) Occidental Oriental. Nombre de plaques 48. 
31. Calaix 15/48 Gótico (España) Escultura gótica. Cistercenc, Gótico oriental, 
arquitectura. Nombre de plaques 25. 
32. Calaix 32/50 Geografia America. Nombre de plaques 39. 
Suport 
Vidre 
Format 
8'5x10 cm. 
Cromia 
Blanc i negre 
Procediment 
Gelatina i plata 
Estat de conservació 
L’estat de conservació de les fotografies en general és força bo, el material de suport i 
l’emulsió estan en bon estat i la imatge iconogràfica no presenta cap pèrdua. 
Presenta brutícia i algun fong dispers que no ha contaminat el conjunt.  
Descripció 
La col·lecció de plaques de llanterna màgica de l’Institut Jaume Vicens Vives es va 
adquirir entre el 1905-1910, per part del Seminari de Geografia i Història de l’antic 
Institut Vell i es poden datar entre 1890 i 1910 aproximadament. 
El conjunt està format per 1408 imatges, de format 8'5x10cm, i amb procediment de 
gelatina i plata.  
Són plaques diapositives de vidre, en blanc i negre, amb un marc de paper que 
segella els dos vidres on es forma la imatge, amb una etiqueta descriptiva de la 
imatge i de la procedència del subministrador del material. També es coneixen com a 
plaques de llanterna màgica, perquè s’utilitzaven en institucions educatives de nivell 
superior, per formació dels seus alumnes de forma gràfica, per tant era molt freqüent 
en aquesta època els centres educatius compressin aquests lots d'imatges amb 
finalitats divulgatives i pedagògiques.  
Estat d’organització 
Les plaques distribuïdes en 32 calaixos especials per plaques de vidre d’un armari 
antic de fusta. Les plaques estan ubicades als calaixos sense cap mena de protecció 
ni material de conservació, en una petita sala d’un aula de l’Institut Jaume Vicens 
Vives, tancada amb clau. 
Requeriments de tractament del fons 
-Tractament arxivístic (descripció, classificació, codificació...). 
-Tractament de conservació (neteja, reubicació en material de conservació 
permanent, instal·lació als nous dipòsits de conservació). 
-Tractament digital (digitalització de còpies màster per a la conservació i còpies per a 
la consulta). 
-Pla de comunicació i difusió. 
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Accés a la consulta i reproducció 
Si es fa efectiva la cessió en comodat i cessió dels drets d’explotació, la Diputació de 
Girona podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició 
pública els continguts de la col·lecció, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, 
suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui la Diputació 
n’encarregui la realització. 
La utilització per part de terceres persones estarà subjecta a l’obligació del pagament 
de les taxes aprovades per l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de 
reproduccions dels documents de les col·leccions i dels fons d’INSPAI, Centre de la 
Imatge de la Diputació de Girona. Les sol·licituds d’entitats públiques o sense ànim de 
lucre, o bé per a finalitats de recerca i docència o per a ús públic no comercial amb 
finalitat cultural i/o d’interès social no lucrativa, la Diputació podrà autoritzar l’ús i 
lliurar còpies de les imatges amb les exempcions i bonificacions previstes en 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions dels documents 
de les col·leccions i dels fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de 
Girona.  
Quan les reproduccions i lliurament de còpies o autoritzacions d’ús s'efectuïn a favor 
de terceres persones no beneficiàries de les exempcions i bonificacions previstes en 
les esmentades ordenances i amb ànim de lucre, la Diputació aplicarà la taxa 
corresponent. 
Per tant, serà un fons accessible obert a consulta.” 
 
QUART. Facultar àmpliament el president de la corporació per dur a terme les 
actuacions necessàries per a l’efectivitat de tot el que disposa aquest acord i la 
signatura del contracte de cessió en comodat i cessió de drets d’explotació, com 
també per, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectificar els defectes o 
les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
CINQUÈ. Atribuir al centre gestor INSPAI, Centre de la Imatge la gestió d’aquest 
acord. 
 
SISÈ. Disposar que els béns de la col·lecció siguin donats d’alta a l’inventari de béns 
de la Diputació. 
 
SETÈ. Requerir al cedent que lliuri la possessió de la col·lecció esmentada a aquesta 
Diputació en el termini de 30 dies, i disposar que s’aixequi acta del lliurament 
esmentat. 
 
VUITÈ. Aquest acord produirà efectes l’endemà de ser notificat al cedent, en els 
termes que preveuen els articles 40, 41, 42, 43 i 44 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
NOVÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General, als Serveis de Patrimoni de 
la Diputació i a Cooperació Cultural per al seu coneixement i efectes. 
 
DESÈ. Notificar el present acord a la representant de la institució cedent, la Sra. Anna 
Masós Jordà. 
 
5. JG945/000182/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar íntegrament el recurs de 
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reposició interposat per l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls contra la 
resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics 
per a la cultura (exp. 2017/4082). 

 
En data 25 de juliol de 2017, l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, ha presentat un 
recurs contra la resolució de la Junta de Govern de 4 de juliol de 2017 de la 
convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura. (exp. 
2017/4082). 
 
L’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls va entrar una sol·licitud de subvenció per 
activitats culturals (línia 1.1 de la convocatòria) per al finançament del concert de 
Nadal. 
 
En el punt 1 de les bases específiques per a la concessió de subvencions per a la 
creació de públics per a la cultura, publicades definitivament en el BOP núm. 54 de 17 
de març de 2017, s’especifica la definició de l’objecte subvencionable i la tipologia 
d’accions segons cada una de les modalitats. Concretament, la línia 1.1 finança 
activitats culturals d’interès públic local dels municipis o ens que en depenen i entitats 
municipals descentralitzades, que realitzin una activitat excepcional dins el període 
establert en la convocatòria corresponent (centenaris, commemoracions, etc.) i que 
no estigui inclosa en el Fons de Cooperació Cultural. En el punt 3.a) es detalla com a 
concepte no subvencionable les activitats que ja tinguin una altra línia de subvencions 
específica de la Diputació de Girona. Els ajuntaments disposen del Fons de 
Cooperació Cultural per a programar la seva activitat cultural de l’any. 
 
La resolució de la convocatòria de subvencions, aprovada per Junta de Govern, 
proposa denegar la sol·licitud de subvenció perquè es tracta d’una activitat que es pot 
incloure dins del Fons de Cooperació Cultural, ja que hi entren, com a 
subvencionables, els concerts de Nadal. 
 
Vistos els antecedents, atendre la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls 
seria contradir el que disposen les bases específiques en relació amb les 
característiques de les activitats culturals subvencionades als ens públics. 
 
Per tot el que s’ha exposat, i vist l’informe del centre gestor, la Junta de Govern per 
unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament 
de Sant Jordi Desvalls, amb NIF P1717600I, contra l’acord adoptat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el dia 4 de juliol de 
2017, de resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a 
la cultura. (exp. 2017/4082), per disposar d’una línia de subvencions específica per 
aquest tipus d’accions a la Diputació de Girona. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, 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. 
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6. JG945/000187/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Figueres per als Festivals Acústica i 
Acustiqueta (exp. 2017/7213) 

 
L’Ajuntament de Figueres ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
dels Festivals Acústica i Acustiqueta 2017 i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2017/7213). 
 
El Festival Acústica se celebra anualment a Figueres el darrer cap de setmana 
d’agost i ha esdevingut un festival de referència dins el panorama musical català, tant 
per a professionals del sector, com per als artistes i per al públic. Enguany s’organitza 
ja la 16a edició del Festival, amb una previsió de quaranta concerts en diferents 
espais públics de Figueres. La majoria de concerts se celebren a l’aire lliure i amb 
entrada gratuïta. La programació preveu artistes de primer nivell del panorama 
musical català i la participació de més de 100.000 espectadors. Per als més petits ja 
es programa la 6a edició del festival, l’Acustiqueta. 
 
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’Ajuntament 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. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Figueres per al finançament de 
l’organització dels Festivals Acústica i Acustiqueta 2017, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/7213 Ajuntament de 
Figueres 

P1707200J Festivals 
Acústica i 
Acustiqueta 

Des del dia 31 
d’agost fins al 
3 de setembre 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

240.000,00 € 240.000,00 € 50.000,00 € 20,84 % 240.000,00 € 

 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 16

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA  MIL EUROS, 
(50.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46208 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és fins el dia 3 de setembre de 
2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Ajuntament de 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 50.000,00 €, que 
representa un percentatge de finançament del 20,84 %, quan s’hagi presentat el 
compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Figueres  ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
240.000,00 € 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 dels Festivals Acústica i Acustiqueta 2017. 
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’Ajuntament 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 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 
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dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de 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.  
 
L’Ajuntament de Figueres i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
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. 
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b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  

c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Figueres. 
 
7. JG945/000189/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus per al 7è 
Festival de Música Antiga dels Pirineus (exp. 2017/7212) 

 
L’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus, de la Seu d’Urgell, ha sol·licitat 
una subvenció nominativa per al finançament del 7è Festival de Música Antiga dels 
Pirineus 2017 i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/7212). 
 
El Festival de Música Antiga dels Pirineus és el major del seu gènere a Europa. Va 
néixer el 2011 com a projecte conjunt de diversos municipis per aprofitar el seu 
immens patrimoni arquitectònic i fer arribar la música de qualitat a racons aïllats a la 
muntanya, amb poques possibilitats d’accedir a propostes culturals. Enguany és la 
seva 7a edició i hi participen 32 municipis, 9 comarques i 3 estats (Catalunya, França 
i Andorra) i vetlla per augmentar l‘oferta als músics professionals del nostre país. 
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El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Festival de Música Antiga dels 
Pirineus, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Festival de Música Antiga dels 
Pirineus per al finançament de l’organització del Festival de Música Antiga dels 
Pirineus 2017, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/7212 Associació Festival 
de Música Antiga 
dels Pirineus_La 
Seu d’Urgell 

G25720038 7è Festival de 
Música Antiga 
dels Pirineus 

Des del dia 1 
de juliol fins al 
14 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 
 

91.383,67 € 91.383,67 € 24.000,00 € 26,27 % 91.383,67 € 

 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-QUATRE MIL 
EUROS, (24.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48019 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és fins al 14 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. 
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CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus 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 24.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 26,27 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 91.383,67 € 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 de Música Antiga dels Pirineus 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 novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
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Tan bon punt l’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus presenti la 
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el 
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé que presenti les al·legacions 
que s’estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
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 que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Festival de Música Antiga dels 
Pirineus, amb seu a La Seu d’Urgell. 
 
8. JG945/000190/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a RGB Music, SL per al 46è Festival Internacional de Música de 
Cadaqués (exp. 2017/6885) 

 
L’Entitat RGB Music SL, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del 46è Festival Internacional de Música de Cadaqués i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2017/6885). 
 
El Festival Internacional de Música de Cadaqués és un festival eclèctic, el segon més 
antic de Catalunya. L’aposta per l’eclecticisme i per la música de qualitat, tant de joves 
valors com d’artistes reconeguts internacionalment marca, un any més, la 
programació del Festival Internacional de Música de Cadaqués. Aquesta 46a edició, 
que tindrà lloc entre el 4 i el 15 d'agost, proposa una vintena d'actuacions, activitats 
pedagògiques, amb música cada dia i una varietat de propostes per a totes les 
franges d’edats en diferents espais de Cadaqués, adreçades, sobretot, a la gent que 
viu, estiueja o visita Cadaqués durant la primera quinzena d’agost. 
 
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 RGB Music, SL, de Girona, de 
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conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’entitat RGB Music, SL, per al finançament de 
l’organització del Festival Internacional de Música de Cadaqués, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/6885 RGB Music, SL, de 
Girona 

B17541509 Festival 
Internacional 
de Música de 
Cadaqués 

Del 4 al 15 
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 
 

231.950,00 € 231.950,00€ 22.000,00 € 9,48 % 231.950,00 € 

 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-DOS MIL EUROS, 
(22.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47903 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 des del dia 4 al dia 15 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 l’entitat RGB Music, SL, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
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SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 22.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 9,48 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’entitat RGB Music, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
231.950,00 € 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 Internacional de Música de Cadaqués 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 novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’entitat RGB Music, SL, amb seu a Girona. 
 
9. JG945/000191/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'entitat Premi Quim Masó de Creació Teatral per al 
finançament del Premi Quim Masó de Creació Teatral (exp. 2017/6465) 

 
L’entitat Premi Quim Masó de Creació Teatral, SC, de Girona, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament del Premi Quim Masó de Creació Teatral 
2017 i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/6465). 
 
El Premi Quim Masó de Creació Teatral, de periodicitat anual, vol impulsar la 
producció i exhibició de muntatges de text en llengua catalana, a partir de projectes 
d’escenificació que combinin professionalitat, qualitat i creativitat. Enguany arriba ja a 
la seva 11a edició. El projecte guardonat del premi té estrena de l’espectacle a 
Temporada Alta i al Teatre Nacional de Catalunya. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per a la promoció de les arts escèniques. 
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 del Premi Quim Masó de Creació Teatral, de 
Girona, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural , la Junta de Govern 
per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Concedir la subvenció al Premi Quim Masó de Creació Teatral, SC, de 
Girona, per al finançament de l’organització del Premi Quim Masó de Creació Teatral 
2017, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/6465 Premi Quim Masó 
de Creació Teatral, 
SC 

G17921206 Premi Quim 
Masó de 
Creació 
Teatral  2017 

Fins al 
novembre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

31.900,00 € 31.900,00 € 11.400,00 € 35,73 % 31.900,00 € 

 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import d’ONZE MIL QUATRE-CENTS 
EUROS, (11.400,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47919 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció, la concessió de la qual s’autoritza, té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és fins al novembre de 2017.   
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que Premi Quim Masó de Creació Teatral, SC, de Girona, accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import d’11.400,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 35,73%, 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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Premi Quim Masó de Creació Teatral, SC, de Girona, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 31.900,00 € 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 Premi Quim Masó de Creació Teatral 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 30 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt Premi Quim Masó de Creació Teatral, SC, de Girona, presenti la 
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el 
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions 
que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
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NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que 
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar 
el compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a 
les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que 
la 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. 
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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 Premi Quim Masó de Creació Teatral, SC, de 
Girona. 
 
10. JG945/000193/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimació del recurs de reposició 
presentat per l'Associació La Guerrilla Comunicacional en relació amb la 
resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics 
per a la cultura (exp. 2017/3792) 

 
En data 2 d’agost de 2017, registre d’entrada 1-2017-013940-2, l’Associació Guerrilla 
Comunicacional ha presentat un recurs contra la resolució de la Junta de Govern de 4 
de juliol de 2017 de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a 
la cultura. (exp. 2017/3792). 
 
L’ Associació Guerrilla Comunicacional va entrar una sol·licitud de subvenció per 
activitats culturals (línia 3 de la convocatòria) per al finançament de la producció de la 
Simfonia de l’Alfabetització. 
 
En el punt 7 de les bases específiques per a la concessió de subvencions per a la 
creació de públics per a la cultura, publicades definitivament en el BOP núm. 54 de 17 
de març de 2017, s’especifica el procediment d’avaluació de les sol·licituds i de 
concessió de les subvencions. 
 
Concretament, estableix que “l’examen i la valoració de les peticions corresponen a la 
Comissió Avaluadora, la qual d’acord amb els criteris fixats a l’annex per a cada 
sublínia, ha d’examinar les sol·licituds i estendre una acta amb la proposta de 
puntuació i de resolució, així com de la puntuació a partir de la qual s’atendran les 
sol·licituds. 
 
Les puntuacions de la línia de produccions culturals tenen els criteris següents: 
 
CRITERIS PUNTS 

MÀXIMS 

35 

Qualitat de la proposta 10 

Promoció de la cultura local 5 

Valoració del pressupost (fins a 5 punts)   

Activitats que comptin amb ajudes d’altres administracions públiques  2 
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Activitats que comptin amb patrocinis o mecenatges, degudament justificat en el projecte 
(fins a 3 punts) 

 

Patrocini en espècie  1 

Patrocini econòmic   

— Fins al 5 % del pressupost global 1 

— Superior al 5 i fins al 10 % del pressupost global 1,5 

— Superior al 10 % del pressupost global 2 

Qualitat del pla de comunicació (fins a 5 punts)   

— Estratègies de públics definides 3 

— Ús de les noves tecnologies 2 

Projecció nacional i internacional 5 

Accions per atraure nous segments de població i fomentar nous públics en la cultura 
(població nouvinguda; activitats d’integració a la comunitat;  joves; tercera edat; col·lectius 
en risc d’exclusió social o cultural, etc.). 

10 

 
 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a 
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, que es calcularà proposant una 
subvenció base X % de l’import sol·licitat per a tots els subvencionats, amb un 
increment del percentatge relacionat amb els punts de cada sol·licitud. Els decimals 
s’arrodoniran a l’enter superior. També inclourà la relació dels sol·licitants exclosos, 
amb indicació de la causa d’exclusió.  
 
La proposta de resolució contindrà una relació ordenada de tots els peticionaris, amb 
indicació de la puntuació obtinguda, que no hagin obtingut subvenció per esgotar-se 
la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria. Si algun beneficiari renunciés a la 
subvenció, l’òrgan concedent podrà acordar la concessió de la subvenció al sol·licitant 
o sol·licitants següents per ordre de puntuació sempre i quan amb la renúncia s’hagi 
alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds denegades.” 
 
La Junta de Govern de 4 de juliol de 2017 va resoldre que l’Associació Guerrilla 
Comunicacional, amb NIF G17866120, quedava dins de la relació de peticionaris que 
no havien pogut obtenir subvenció, per haver-se esgotat el crèdit fixat a la 
convocatòria, però que podrien gaudir de subvenció en el cas que hi hagués alguna 
renúncia per part de les activitats beneficiàries de subvenció. 
 
En el recurs de reposició l’associació La Guerrilla Comunicacional manifesta el seu 
desacord en relació a la puntuació obtinguda per part de la comissió qualificadora i 
sol·licita una revisió de la mateixa. 
 
La puntuació obtinguda en cada un dels apartats ha estat la següent: 
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Qualitat 
proposta 

Promoció de 
la cultura 
local 

Valoració 
del 
pressupost

Qualitat pla 
comunicació

Projecció 
nacional i 
internacional 

Accions 
d'atracció 
nova població TOTAL 

2 2 0 0 5 0 9 

 
 
L’argument de cada una de les puntuacions és el següent: 
 
Qualitat de la proposta: es valora positivament la proposta, malgrat que es tracta de 
part d’un altre projecte el qual ja té subvenció de la Diputació de Girona. 
Promoció de la cultura local: s’entén que es promou la cultura local, essencialment 
des de la dinamització de les corals del territori. 
Valoració del pressupost : se sol·licita tota l’ajuda a la Diputació de Girona. 
Qualitat del pla de comunicació: no s’hi adjunta cap pla de comunicació. 
Projecció nacional i internacional: s’entén que es tracta d’una activitat que tindrà 
projecció fora de les comarques de Girona. 
Accions d’atracció de nova població: no s’especifica quines accions concretes es 
faran per a dirigir-se a nous públics en la cultura (població nouvinguda, activitats 
d’integració a la comunitat, joves, tercera edat, col·lectius en risc d’exclusió social o 
cultural, etc.)  
 
Vistos els antecedents, entenem que, si bé l’argument de l’Associació Guerrilla 
Comunicacional és que no tenen la puntuació que ells havien previst, les bases 
específiques reguladores de la subvenció estableixen que les puntuacions per a cada 
una de les sol·licituds corresponen a la Comissió Avaluadora, la qual estendrà una 
acta i proposta de resolució. Entenem que la proposta de la comissió és clara i 
argumentada en base als criteris fixats. 
 
Per tot el que s’ha exposat, i vist l’informe del centre gestor, la Junta de Govern, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per l’Associació 
Guerrilla Comunicacional, amb NIF G17866120, contra l’acord de resolució de la 
Junta de Govern de 4 de juliol de 2017, de la convocatòria de subvencions per a la 
creació de públics per a la cultura. (exp. 2017/3792). 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a l’Associació Guerrilla Comunicacional, 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. 
 
11. JG945/000050/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Concessió d'una pròrroga en la justificació de la subvenció 
concedida al Consorci Salines Bassegoda pel projecte "Millora de la 
qualitat de les aigües del riu Manol i mitigació de riscos a la Muga" (exp. 
2017/5802) 
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Vist l'escrit presentat pel Consorci Salines Bassegoda, del passat 7 d’agost de 2017, 
sol·licitant una pròrroga en el termini de justificació de la subvenció que tenen 
concedida, per la Junta de Govern de data 4 de juliol de 2017, de 22.778,18 euros, 
exp. 2017/5802/X020200, per al projecte “Millora de la qualitat de les aigües del riu 
Manol i mitigació de riscos a la Muga”, fixant el termini per presentar la justificació 
abans del dia 28 d’agost de 2017. 
 
Vist l'informe del cap de Medi Ambient, 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir al Consorci Salines Bassegoda, NIF P1700065D, exp. 
2017/5802/X020200, una pròrroga, fins el dia 24 de setembre de 2017, per a la 
presentació de la corresponent justificació de la subvenció concedida de 22.778,18 
euros, per al projecte “Millora de la qualitat de les aigües del riu Manol i mitigació de 
riscos a la Muga”. 
 
SEGON. La concessió d’aquest canvi no modifica cap altra condició de l'ajut esmentat 
i en cas que el beneficiari no la justifiqui dins del nou termini assenyalat, s’iniciarà 
l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. En el cas que el beneficiari no 
justifiqui la quantitat corresponent, se li abonarà la part proporcional justificada. 
 
TERCER. Traslladar la present resolució al Consorci Salines Bassegoda. 
 
12. JG945/000051/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Concessió de subvencions dins la campanya "Del Mar als 
Cims" 2015-2017 (exp. 2016/4793) 

 
La Junta de Govern de 16 de juny de 2015 va acordar designar les entitats i les 
activitats de la campanya “Del Mar als Cims” per als cursos 2015-16 i 2016-17. 
 
Vistos els comptes justificatius rebuts, i un cop comprovat  que s'ajusten a les 
activitats incorporades per la Diputació de Girona a la Campanya “Del Mar als Cims”, i 
que els beneficiaris han presentat tota la documentació justificativa especificada a les 
bases reguladores i que de la documentació aportada es desprèn que s'ha acomplert 
l'objecte de la subvenció. 
 
Atès que en data 1 de desembre de 2016 es va fer la disposició d’una part de la 
despesa, la qual va ser incorporada com a romanents de 2016 en data 13 de febrer 
de 2017, ara cal fer la disposició de la resta de la despesa amb càrrec al pressupost 
2017 per completar els imports. 
 
Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat de Medi Ambient, per unanimitat ACORDA:: 
 
PRIMER. Concedir a les següents entitats les subvencions pels conceptes i imports 
que s'hi especifiquen: 
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EXP ENTITAT NIF CONCEPTE SUBVENCIÓ ROMAN
ENTS 
2016 

D 2017 

1097 La Copa F17803016 Activitats 2n 
trimestre 

1.355,00 35,00 1.320,00 

3929 Associació 
Mediambiental 
XATRAC 

G55014179 Activitats 2n 
trimestre 

120,00 120,00  

3909 Terregada.net 
SCCL 

F17892381 Activitats 2n 
trimestre 

411,00 142,50 268,50 

1728 Can Quintana 
Museu de la 
Mediterrània 

Q1700569E Activitats 2n 
trimestre 

1.227,50 140,00 1.087,50 

1735 Consorci de 
l’Estany 

P1700051D Activitats 2n 
trimestre 

166,00 166,00  

955 Escola Natura 
Estany de 
Banyoles 

G17299991 Activitats 2n 
trimestre 

4.154,00 533,50 3.620,50 

915 Consorci de 
les Gavarres 

P6700016f Activitats 2n 
trimestre 

585,50 305,00 280,50 

3617 Jordi Artola 46670891G Activitats 2n 
trimestre 

188,00 188,00  

1726 Associació Alt 
Ter 

G17645151 Activitats 2n 
trimestre 

162,50 82,50 80,00 

896 Elisabeth 
Cobo 

46757820Q Activitats 2n 
trimestre 

320,00  320,00 

1066 TOSCA B17447376 Activitats 2n 
trimestre 

1.407,00 215,00 1.192,00 

1114 SORBUS J17608977 Activitats 2n 
trimestre 

3.306,50 1.063,50 2.243,00 

1553 Guilleries, 
Assoc 
d’Educació 
Ambiental 

G17352089 Activitats 2n 
trimestre 

424,00 114,50 309,50 

    13.827,00 
euros 

3.105,50  10.721,50 

 
 
SEGON. Disposar la despesa total de 10.721,50 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/48000. 
 
 
13. JG945/000052/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Concessió de subvencions dins la campanya "Tallers 
Ambientals" 2015-2017 (exp. 2016/4794) 

 
La Junta de Govern de 16 de juny de 2015 va acordar designar les entitats i les 
activitats de la campanya “Tallers Ambientals” per als cursos 2015-16 i 2016-17. 
 
Vistos els comptes justificatius rebuts, i un cop comprovat que s'ajusten a les activitats 
incorporades per la Diputació de Girona a la campanya “Tallers Ambientals”, i que els 
beneficiaris han presentat tota la documentació justificativa especificada a les bases 
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reguladores i que de la documentació aportada es desprèn que s'ha acomplert 
l'objecte de la subvenció. 
 
Atès que en data 1 de desembre de 2016 es va fer la disposició d’una part de la 
despesa, la qual va ser incorporada com a romanents de 2016 en data 13 de febrer 
de 2017, ara cal fer la disposició de la resta de la despesa amb càrrec al pressupost 
2017 per completar els imports. 
 
Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir a les següents entitats les subvencions pels conceptes i imports 
que s'hi especifiquen: 
 
EXP ENTITAT NIF CONCEPTE SUBVENCIÓ ROMAN

ENTS 
2016 

D 2017 

3455 ROCAMARE G17524984 Activitats 2n 
trimestre 

1.528,00 212,00 1.316,00 

3920 Associació 
Mediambient
al XATRAC 

G55014179 Activitats 2n 
trimestre 

67,50  67,50 

1469 TOSCA B17447376 Activitats 2n 
trimestre 

351,00  351,00 

    1.946,50 
euros 

212,00 1.734,50 

 
SEGON. Disposar la despesa total de 1.734,50 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/48000. 
 
14. JG945/000011/2017-PPRES; Proposta Presidència; Secretaria General (005): 

Informar sobre l'alteració dels termes municipals de Sant Gregori i Sant 
Martí de Llémena (exp. 2017/7340) 

 
S’ha rebut l’ofici de l’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena, per la qual es 
fa també tramesa de la documentació adjunta, relativa a l’expedient d’alteració dels 
termes municipals entre aquest ajuntament i el de Sant Gregori. 
 
L’alternació dels termes municipals proposada s’ha acordat mitjançant conveni 
d’alteració parcial de terme municipal entre els municipis de Sant Gregori i de Sant 
Martí de Llémena, en virtut del qual la instrucció de l’expedient s’encomana a 
l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena de conformitat amb els articles 11.2 i 14.1 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 
 
S’aporta l’acord d’inici de l’expedient aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de 
Llémena, de data 3 d’abril de 2017, així com la documentació requerida a l’article 13 
del Decret 244/2007, de referència. 
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Consta també la diligència emesa per part del secretari de l’Ajuntament en què es fa 
constar que, un cop transcorregut el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha 
formulat ni presentat cap al·legació. 
 
I finalment, a l’informe emès per part de la pròpia Secretaria, es constata que 
l’alteració del terme acordada no comporta cap mena de modificació substancial ni 
significativa territorialment, que pugui afectar a la prestació de serveis. 
 
Per la seva part, l’article 9.1 del Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local determina que en els 
procediments d’alteració de termes municipals serà preceptiva l’audiència de la 
Diputació provincial. 
 
La documentació de l’expedient ha estat revisada per la Secretaria General de la 
corporació i, a la vista de la qual, es dedueix que no hi ha cap raó d’ordre jurídic que 
impedeixi o condicioni l’alteració dels termes municipals inicialment acordada, amb la 
qual cosa es la Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. INFORMAR FAVORABLEMENT sobre l’alteració de part del límit entre els 
termes municipals de Sant Gregori i Sant Martí de Llémena, de conformitat amb la 
Memòria i els plànols de delimitació de la línia del terme que figura a l’expedient i que 
fou objecte d’aprovació inicial per part de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena en 
sessió de data 3 d’abril de 2017. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a l’alcalde president de l’Ajuntament de Sant 
Martí de Llémena. 
 
15. JG945/000013/2017-PPRES; Proposta Presidència; Secretaria General (005): 

Donar compte de l'informe 11/2017 de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, sobre despeses de personal de l'exercici 2013 (exp. 2017/7382) 

 
En data 31 de juliol de 2017 la Sindicatura de Comptes de Catalunya va trametre a la 
Diputació de Girona l’informe de fiscalització 11/2017, relatiu a les diputacions de 
Catalunya, de despeses de personal, de l’exercici 2013, tal com així ho estableixen 
els articles 42 i 44 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i 
l’article 42 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes, del 23 
d’octubre de 2012. 
 
L’informe 11/2017 recull informació sobre la fiscalització feta en el control intern de la 
gestió econòmica de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i de les 
societats mercantils que en depenen, així com sobre l’aprovació del compte general i 
retiment a la Sindicatura de Comptes, la liquidació del pressupost i, finalment, sobre 
les despeses de personal (relació de llocs de treball i plantilla, convenis col·lectius i 
acords de personal, retribucions, incentius al rendiment, quotes, prestacions, 
despeses socials, contractació de personal i altres conceptes). 
 
L’informe 11/2017 està publicat al web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) i s’hi 
pot accedir directament a través de l’enllaç següent: 
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/201711ca.pdf 
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La disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures 
fiscals, financeres i administratives, relativa al coneixement i publicitat dels informes 
de fiscalització dels ens locals, estableix que “els informes que emet la Sindicatura de 
Comptes en la seva funció de fiscalització, un cop rebuts pels ens locals, s’han de 
sotmetre al coneixement dels òrgans de govern d’aquests ens i n’han de fer publicitat 
a llur seu electrònica corporativa”. Davant d’aquest imperatiu legal, que es reitera 
també en els articles 5 i 11 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, l’informe de fiscalització 11/2017 s’haurà 
de fer públic a través del portal de transparència de la corporació. 
 
Per tot això, la Junta de Govern, per unanimitat ACORDA:: 
 
Prendre coneixement de l’informe 11/2017, de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, relatiu a les diputacions de Catalunya, de despeses de personal, de 
l’exercici 2013, i publicar-lo al web de la Diputació de Girona 
 
 
1. Proposicions Urgents 
 
FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la 
Presidència i adoptada per la majoria absoluta dels assistents, i d’acord amb el que 
disposa l’article 103.3 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es passa a tractar el 
següent assumpte: 
 
1.1. JG945/000055/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 
Medi Ambient (014): Concessió d'una pròrroga en la justificació de la subvenció 
concedida al Consorci de les Gavarres (exp. 2017/3528)  
 
Vist l'escrit presentat pel Consorci del Ter, del passat 4 d’agost de 2017, sol·licitant 
una pròrroga en el termini de justificació de la subvenció que tenen concedida, per la 
Junta de Govern de data 2 de maig de 2017, de 43.332,72 euros, exp. 
2017/3528/X020200, per al projecte “Treballs de prevenció d’incendis i millora de 
senders saludables al massís de les Gavarres 2017”, fixant el termini per presentar la 
justificació abans del dia 28 d’agost de 2017. 
 
Vist l'informe del cap de Medi Ambient, 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir al Consorci de les Gavarres, NIF P6700016F, Exp. 
2017/3528/X020200, una pròrroga, fins el dia 26 d’octubre de 2017, per a la 
presentació de la corresponent justificació de la subvenció concedida de 43.332,72 
euros, per al projecte “Treballs de prevenció d’incendis i millora de senders 
saludables al massís de les Gavarres 2017”. 
 
SEGON. La concessió d’aquest canvi no modifica cap altra condició de l'ajut esmentat 
i en cas que el beneficiari no la justifiqui dins del nou termini assenyalat, s’iniciarà 
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l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. En el cas que el beneficiari no 
justifiqui la quantitat corresponent, se li abonarà la part proporcional justificada. 
 
TERCER. Traslladar la present resolució al Consorci de les Gavarres. 
 
 
2. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a dos quarts 
d’onze del matí, de la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi, el 
vicesecretari, que en dono fe. 
__________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT EL VICESECRETARI 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Turon i Serra 
 


