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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 946 

 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA: 19 de setembre de 2017 
HORA: 10:05 
LLOC: Girona, Saló de Comissions del Palau de la Diputació 
EXPEDIENT: 2017/7597 

  
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sr. Ernest Ruiz García Viceinterventor  
  

Hi assisteixen, convidats per la Presidència:  
 

Sra. Marta Felip i Torres Diputada 
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sr. Juan José Serrán Baez 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 5 de setembre de 2017. 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local. 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES, DELS SEUS 

PRESIDENTS, O DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
3. JG946/000059/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Aprovació del canvi de destí i augment de la 
subvenció de l'obra inclosa al programa específic del PUOSC anualitat 2017 de 
l'Ajuntament de Garrigoles (exp. 2017/2541)  

4. JG946/000061/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
Vilafant, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016 (exp. 
2016/4680) 
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5. JG946/000063/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí Ajuntament de Masarac subvenció 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016 (exp. 2016/4319) 

6. JG946/000064/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
Cadaqués, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016 (exp. 
2016/3582) 

7. JG946/000065/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
Figueres, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016 (exp. 
2016/4103) 

8. JG946/000188/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Figueres per al Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres 
(exp. 2017/7214) 

9. JG946/000053/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Funcionament dels serveis del Museu de La Gabella (exp. 
2017/6068) 

10. JG946/000015/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Tenir per desistida la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per la Sra. P.P.S. (exp 2017/6196) 

11. JG946/000013/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Acceptar renúncia de l'interessat i declarar conclús el procediment 
de l'expedient de responsabilitat patrimonial, instat pel senyor J.A.D.C (exp. 
2016/5661) 

12. Proposicions urgents 
13. 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 5 de setembre de 2017. 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de 
setembre 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, de Bases del Règim Local. 
 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES, DELS SEUS 
PRESIDENTS, O DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES. 
 
3. JG946/000059/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;  

Assistència i Cooperació als Municipis (023):  Aprovació del canvi de destí 
i augment de la subvenció de l'obra inclosa al programa específic del 
PUOSC anualitat 2017 de l'Ajuntament de Garrigoles (exp. 2541/2017)  
 

L’Ajuntament de Garrigoles té inclosa al programa específic del PUOSC 2017 
l’actuació l'obra “Reforma interior d’una part del polivalent Les Bassotes”, amb un 
pressupost de 17.338,09 € i una subvenció de 14.000,00 €. 
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L’Ajuntament de Garrigoles en data 20 de juliol de 2017 demana canvi de destí de la 
subvenció per aplicar-la a l'obra “Reforma interior Sala Jovent de Les Bassotes”, amb 
un pressupost d'execució per contracta de 18.575,46 €. Posteriorment l’Ajuntament 
sol·licita un augment de la subvenció fins a 17.646,99 €, que representa el 95% del 
pressupost de la nova actuació, per aplicació dels imports sobrants de la subvenció 
del PUOSC 2016. 
 
Vist que l'obra objecte del canvi de destí sol·licitat s'ajusta a les actuacions 
subvencionables del Pla Específic de la Diputació, que es compleixen les condicions 
recollides a les corresponents bases i que l'Ajuntament de Garrigoles ha presentat la 
sol·licitud i el corresponent projecte. 
 
Referent a l’augment de la subvenció sol·licitat, vist que el sobrant de les actuacions 
del PUOSC 2016 és de 3.478,22 €, l’import de la subvenció serà de 17.478,22 € 
(14.000,00 € + 3.478,22 €), que representa el 94,1% del pressupost de l’actuació. 
 
Atesa la normativa que regeix l'esmentat Programa específic, l’informe favorable del 
cap del servei, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el canvi de destí de l’obra “Reforma interior d’una part del polivalent 
Les Bassotes” que l’Ajuntament de Garrigoles té inclosa en el Programa específic de 
la Diputació, anualitat 2017, per destinar-la a la nova actuació titulada “Reforma 
interior Sala Jovent de les Bassotes”, amb un pressupost d'execució per contracte de 
18.575,46 €, i augmentar la subvenció inicialment prevista en 14.000,00 € fins a 
17.478,22 € per aplicació dels imports sobrants de l’anualitat 2016. 
 
SEGON. Notificar el present acord a l'Ajuntament de Garrigoles amb la indicació que, 
segons la base complementària setena reguladora del Programa de cooperació 
municipal de la Diputació de Girona del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al 
període 2013-2017, el termini màxim d'adjudicació d'un any començarà a comptar a 
partir de la data de la notificació del canvi de destí. 
 
4. JG946/000061/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;  

Assistència i Cooperació als Municipis (023):  Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Vilafant, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2016 (exp. 2016/4680) 
 

Vista la petició de l’Ajuntament de Vilafant de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, d’import 58.546,30 
€. 
 
Vista la documentació presentada per l'Ajuntament, d’acord amb les bases de la 
convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Vilafant el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, pel concepte i 
l’import que es detallen. 
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AJUNTAMENT EXP CONCEPTE CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ

Vilafant 2016/4680 1.Adequació de les 
zones verdes i parterres 
florals de separació de 
la carretera N-260. 
2.Pacificació del trànsit i 
millora de l'accessibilitat 
peatonal del nucli antic 

Itinerari de vianants El Parc 
l'Arengada 

58.546,30 €

 
SEGON. Condicionar el lliurament de les subvencions, que son compatibles amb 
altres ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al 
compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2017. 
 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016. 
 
5. JG946/000063/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023):  Canvi destí Ajuntament de 
Masarac subvenció Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016 
(exp. 2016/4319) 
 

Vista la petició de l’Ajuntament de Masarac de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, d’import 23.864,60 
€. 
 
Vista la documentació presentada per l'Ajuntament, d’acord amb les Bases de la 
convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Masarac el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, pel concepte i 
l’import que es detallen. 
 

AJUNTAMENT EXP CONCEPTE CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ 

Masarac 2016/4319 1.Treballs arranjament tram 
camí del Prat de Joan. 
2.Treballs arranjament de 
la zona Nord del nucli urbà 

1. Pavimentació del Camí de Prat 
de Joan desglossat 2.1.  
2. Pavimentació del Camí de la 
Serra. Pavimentació del Camí de 
la Serra 

23.864,60 €

SEGON. Condicionar el lliurament de les subvencions, que son compatibles amb 
altres ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al 
compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2017. 
 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016. 
 
6. JG946/000064/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023):  Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Cadaqués, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2016 (exp. 2016/3582) 
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 19 d’abril de 2016, va concedir 
a l’Ajuntament de Cadaqués una subvenció dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2016, d’import 38.252,55 per a despeses d’inversió, amb un termini per 
a justificar fins el 30 de setembre de 2017.  
 
En data 8 d’agost de 2017, l’Ajuntament de Cadaqués sol·licita un canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016, i 
una pròrroga per a la presentació del justificants.  
 
Vista la documentació presentada per l'Ajuntament i d’acord amb les Bases de la 
convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Cadaqués el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, pel concepte i 
l’import que es detallen.  
 

AJUNTAMENT EXP CONCEPTE CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ 

Cadaqués 2016/3582 1. Llar d'infants - Projecte 
adequació normativa 
2. Construcció tres nous 
punts de contenidors 
soterrats 

Construcció tres nous punts 
de contenidors soterrats 

38.252,55 €

 
SEGON. Concedir a l'Ajuntament de Cadaqués una pròrroga per a la justificació de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2016, per a despeses d’inversió fins el 30 de novembre de 2017 i condicionar el 
lliurament de les subvencions, que son compatibles amb altres ajudes, al compliment 
de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016. 
 
7. JG946/000065/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi de destí subvenció de 
l'Ajuntament de Figueres, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2016 (exp. 2016/4103) 

 
Es manté un canvi d’impressions respecte de si es tracta d’un canvi de destí o d’una 
pròrroga. 
En aquest sentit, vist l’expedient, es tracta d’una pròrroga, per la qual cosa a l’acta es 
recollirà com a pròrroga el punt de la proposta. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 19 d’abril de 2016, va concedir 
a l’Ajuntament de Figueres una subvenció dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2016, d’import 450.000,00 € per a despeses d’inversió, amb un termini 
per a justificar fins el 30 de setembre de 2017.  
 
En data 1 de setembre de 2017, l’Ajuntament de Figueres sol·licita una pròrroga per a 
la presentació del justificants de la subvenció concedida. 
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Vista la documentació presentada per l'Ajuntament i d’acord amb les bases de la 
convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir a l'Ajuntament de Figueres una pròrroga per a la justificació de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2016, per a despeses d’inversió fins el 30 de novembre de 2017 i condicionar el 
lliurament de les subvencions, que son compatibles amb altres ajudes, al compliment 
de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de les establertes en 
la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016. 
 
8. JG946/000188/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Figueres per al Festival Internacional de Circ 
Ciutat de Figueres (exp. 2017/7214) 
 

L’Ajuntament de Figueres ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
de l’organització del Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2017/7214). 
 
El Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres arriba enguany a la 6a edició, amb 
plena consolidació de públic, nivell artístic i ressò mediàtic. Aquest festival ha 
esdevingut un element de referència dins del món del circ de tot Europa, degut a la 
presència d’artistes internacionals, i és una oportunitat per la ciutat de Figueres de ser 
present de manera destacada en el calendari d’esdeveniments culturals a nivell 
europeu, atès que s’hi presenten les millors atraccions inèdites en els circs europeus.  
 
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 circ. L’objectiu d’aquesta línia és garantir l’equilibri 
territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; així com 
fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Girona, en data de 21 de febrer de 2017, va 
aprovar 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, 
a proposta del diputat president de la Comissió de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA:  
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PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Figueres, per al finançament de la 
6a edició del Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/7214 Ajuntament de 
Figueres 

P1707200J Festival 
Internacional de 
Circ Ciutat de 
Figueres 

Febrer de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

133.041,56 € 133.041,56 € 30.000,00 € 22,55 % 133.041,56 €

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA MIL EUROS 
(30.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46209 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 durant el mes de febrer 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 30.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 22,55 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè 
d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament de Figueres ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 133.041,56 € 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; 



 
  
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 8

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 Circ Ciutat de Figueres 2017. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 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 de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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. 
 
9. JG946/000053/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Funcionament dels serveis del Museu de La Gabella 
(exp. 2017/6068) 
 

L’Ajuntament d’Arbúcies, el 12 de maig de 2017 ha sol·licitat una subvenció per al 
finançament de funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny, 
relacionats amb el Parc Natural del Montseny, per l’any 2017, i s’ha instruït l'expedient 
2017/6068. 
 
El museu de la Gabella té com a objectiu principal, entre altres, la divulgació del 
patrimoni etnològic del Montseny i actua com a punt d’informació del Parc Natural del 
Montseny i Centre de Documentació del Parc. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Centre Gestor de 
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Medi Ambient atorgui subvencions als ajuntaments del Parc del Montseny, dins de la 
línia de col·laboració amb els ajuntaments en la gestió del Parc. 
 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny i en base al Pla especial del Parc del Montseny i el Decret 105/87 de 
declaració del Montseny com a Parc Natural, té entre els seus objectius prioritaris el 
proveïment d’una xarxa de dotacions i de serveis de suport als visitants de l’espai 
natural. La gestió del Parc es duu a terme d'acord amb els municipis que l'integren. 
Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona disposen, des del 1985, d’un 
pla d’informació i vigilància, que s’executa anualment mitjançant convenis amb els 
ajuntaments del parc. 
 
Pel que fa al Programa “El Montseny a l'escola”, es tracta d'una iniciativa endegada el 
curs 2007/08 per les Diputacions de Girona i de Barcelona, destinada als alumnes de 
primària dels municipis del Montseny. Un dels seus objectius és apropar el Parc a la 
població local, promovent la seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el 
coneixement de la gestió que es fa a l’espai i dels usos que hi conflueixen. També 
pretén fomentar la qualitat dels programes educatius del Parc i el treball en xarxa dels 
equipaments. L'Ajuntament d'Arbúcies, a través del museu La Gabella, ha participat 
en l’organització i execució d’aquest programa.  
 
Les tasques d’informació que es desenvolupen en els punts d’informació són 
fonamentals per a una regulació efectiva de l’ús públic en àrees d’interès del parc i 
que reben un elevat nombre de visites durant els caps de setmana. Els llocs on estan 
ubicats els punts d’informació constitueixen els principals punts de partida per a la 
pràctica del senderisme i descoberta del territori per part dels visitants cap a 
destinacions destacades del parc. Per aquesta raó la Diputació de Girona ha 
promogut en aquests indrets la instal·lació de casetes d’informació o col·labora amb 
els punts d'informació ja existents als equipaments municipals per atendre els usuaris 
del parc. La signatura dels convenis amb els ajuntaments els permet dotar de 
personal els punts d’informació, infraestructura bàsica per a una bona gestió del parc.  
 
El Programa d'educació ambiental “El Montseny a l'escola” es troba actualment 
implantat en 16 de les 20 escoles de primària existents als municipis del parc. El 
conveni anual amb la Diputació de Girona permet a les escoles rebre el suport 
d'educadors ambientals per al desenvolupament de les activitats programades.  
Atesa l’especificitat del Museu de la Gabella i la seva vinculació amb el parc del 
Montseny, no és pertinent incloure la subvenció en cap convocatòria de concurrència 
competitiva de la Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 c de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 15.c) de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la 
subvenció es pot formalitzar mitjançant una resolució, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Aprovar el text del conveni amb l'Ajuntament d’Arbúcies relatiu al 
funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, any 2017, 
que presenta el tenor literal següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES PER AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS DEL 
MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY, LA GABELLA, DIRECTAMENT 
RELACIONATS AMB EL PARC NATURAL DEL MONTSENY. CN/286. 
Exp. 2017/6068 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN. 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel ................., assistit pel 
................, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de 
data ...................................... 
I de l’altra, l'AJUNTAMENT D’ARBÚCIES, amb NIF P-1700900-B, representat peI 
.................., assistit per...................., 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ. 
La Diputació de Girona té encomanada la gestió del Parc del Montseny en el seu 
àmbit territorial, en base a les determinacions del Pla Especial de protecció del medi 
natural i el paisatge del Parc del Montseny. 
La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc del Montseny, té 
com a objectiu –entre altres– garantir i ordenar l'ús públic i social al parc del 
Montseny. En aquest sentit, col·labora en el funcionament dels equipaments que, 
situats als nuclis urbans dels municipis del parc, estiguin directament relacionats amb 
l’espai protegit i incideixin especialment en la difusió i la gestió del Parc Natural del 
Montseny. 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona conté una línia de 
col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny per a  la gestió de l'espai 
natural. Aquesta col·laboració s'adreça especialment a l'execució del pla d'informació, 
pla de prevenció d'incendis, gestió de les dotacions del Parc de titularitat municipal, la 
gestió de la xarxa viària bàsica del Parc i la promoció d'un model de turisme 
sostenible, i es materialitza mitjançant convenis específics.  
El Museu Etnològic del Montseny, La Gabella (MEMGA), és un equipament cultural 
de l’Ajuntament d’Arbúcies relacionat amb el patrimoni natural, etnològic i cultural del 
parc natural del Montseny. El MEMGA acull en les seves instal·lacions i gestiona, 
entre altres elements, el Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc 
Natural del Montseny, un punt d’informació del parc i el multivisió “Llegendes del 
Montseny” i està recollit com a dotació del Parc en el Pla Especial. 
El Parc Natural del Montseny ha endegat el programa d’educació ambiental  “El 
Montseny a l’escola”, destinat directament als alumnes de primària dels municipis del 
Montseny. Un dels seus objectius és apropar el Parc a la població local, promovent la 
seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el coneixement de la gestió que es 
fa a l’espai i dels usos que hi conflueixen. També pretén fomentar la qualitat dels 
programes educatius del Parc i el treball en xarxa dels equipaments. El Museu 
Etnològic del Montseny, es va integrar en aquest programa a partir del curs 2008-
2009. 
La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc Natural del 
Montseny, participa en la gestió del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella com a 
òrgan assessor i consultiu de l’equipament.  
La Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies van subscriure els anys 2014, 2015 i 
2016 convenis de col·laboració per al funcionament dels serveis del Museu Etnològic 
del Montseny, La Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del Montseny. 
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L’Ajuntament d’Arbúcies, vistos els resultats, argumenta la conveniència de renovar el 
conveni pel proper any. 
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per a la 
col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies en els projectes, 
actuacions i serveis que, relacionats amb el Parc Natural del Montseny, desenvolupi 
el Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, i que s’indiquen a continuació: 
1. Gestió i manteniment del Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc 

Natural del Montseny, amb una previsió de despeses de 30.500,00 €. 
2. Gestió del punt d’informació del Parc Natural del Montseny a Arbúcies. Entre les 

seves funcions inclou la informació directa als visitants i la difusió d’actes, 
propostes i publicacions del parc, amb una previsió de despeses de 19.391,00 €.  

3. Manteniment del multivisió “Llegendes del Montseny”.  
4. Utilització dels espais i infraestructures del museu com a oficina tècnica del Parc 

Natural del Montseny per part dels tècnics de la Diputació de Girona per al 
desenvolupament de part de les seves tasques de gestió del Parc. 

5. Organització o col·laboració en la realització d’altres fòrums, conferències o altres 
activitats relacionades amb la formació, divulgació i educació ambiental al Parc 
Natural del Montseny, que seran concretades i aprovades, si és el cas, mitjançant 
les corresponents addendes al present conveni.  

6. Realització de les activitats que corresponen al municipi d’Arbúcies dins el 
Programa “El Montseny a l’escola”, promogut pel Parc Natural. A aquest efecte, el 
Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, haurà de presentar anualment una 
proposta de treball per al curs escolar que inclogui el nombre de grups que 
realitzaran el programa, proposta que haurà de comptar amb un informe favorable 
del Servei de Medi Ambient, amb una previsió de despeses de 3.866,00 €. 

Les actuacions previstes per al 2017 dins del present conveni tenen un pressupost de 
61.800,00 €, que inclou 8.043,00 € per a despeses de neteja de l’equipament. 
SEGON. COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona 
es compromet a: 
a) Proporcionar als responsables del Museu la informació del Parc Natural del 
Montseny necessària per desenvolupar adequadament la tasca informativa, adreçada 
als usuaris de l’equipament i als visitants en general. 
b) Facilitar els elements de retolació i de senyalització necessaris per fer accessible el 
punt d’informació del Parc Natural del Montseny, previ acord amb l’Ajuntament. 
c) Facilitar les publicacions i els materials de divulgació que edita la Diputació de 
Girona en relació amb el Parc Natural, per a la seva distribució gratuïta o de venda al 
públic. 
d) Promocionar, a través dels mitjans que li són propis, els serveis que ofereix el 
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella com a equipament museístic, de recerca i 
educatiu del Parc Natural. 
e) Col·laborar econòmicament amb la suma de fins a VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS 
EUROS (28.600,00 €), per atendre les despeses que generin les activitats 
contemplades en el pacte primer, amb les següents consideracions: 

 D’aquest import total, es destinaran VINT I QUATRE MIL SET-CENTS 
TRENTA-QUATRE EUROS (24.734,00  €) anuals pel finançament de les 
despeses de contractació de personal, adquisició de material, en relació als 
punts 1 al 5 del pacte primer i de despeses de neteja, que correspon al 42,7% 
d’aquestes despeses. 

 D'aquest import total es destinaran TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS 
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(3.866,00 €) per atendre el 100% de les despeses que generin les activitats 
contemplades en el pacte primer, punt sisè, amb les següents determinacions: 

I. Quan l'escola participant en el programa pedagògic iniciï per primer cop una 
unitat didàctica de cicle inicial, mitjà o superior la Diputació de Girona 
finançarà anualment 1.200 €/per a un primer grup escolar i 700 €/ per a grups 
restants (altres línies del mateix curs) que imparteixin la mateixa unitat 
didàctica, corresponents a un màxim del 100% de la despesa de personal 
educador. 

II. Quan l'escola participant continuï desenvolupant en anys posteriors la mateixa 
unitat didàctica, la Diputació de Girona finançarà anualment 700 €/grup 
escolar, corresponents a un màxim del 100% de la despesa de personal 
educador. 

III. El pagament d'aquestes partides inclou els conceptes de presentació 
personalitzada del Programa i la Unitat didàctica als mestres del centre 
escolar a l’inici de cada curs, la tutorització del curs, conducció de la sortida 
del 2on bloc, suport en la preparació de les sortides de cada bloc, i avaluació 
externa. La major aportació econòmica assignada a un primer grup escolar 
respon a un major dedicació en les tasques de preparació de les activitats, així 
com a la coordinació i conducció de totes les sortides en iniciar una unitat 
didàctica per primer cop al centre escolar. 

Seran acceptables canvis entre els imports relatius als diferents conceptes per 
ajustar-los al nombre de grups escolars que efectivament participin en el programa “El 
Montseny a l’Escola”, sense que això pugui significar en cap cas augmentar la 
subvenció total de 28.600,00 €. 
TERCER. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES.  L’Ajuntament 
d’Arbúcies es compromet a: 
a) Incloure les tasques d’informació del Parc Natural del Montseny en el conjunt 
d’activitats que es desenvolupen al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella atès 
per un/a informador/a, que haurà d’estar obert al públic de dimarts a divendres (de les 
11 h a les 14 h i de les 17 h a  les 20 h), així com també els dissabtes i diumenges (de 
les 11 h a les 14 h i de les 16:30h a les 19 h) i festius al matí (de 11 h a 14 h). 
b) Donar les instruccions necessàries al personal del Museu, per a què la informació i 
l’atenció de les consultes relatives al Parc Natural, es realitzi de forma responsable i 
seriosa. 
c) Col·laborar amb la Diputació de Girona en la realització d’iniciatives de caràcter 
ambiental o turístiques relacionades amb el Parc Natural. 
d) Aportar els mitjans necessaris per tal de complir els objectius d’aquest conveni i dur 
a terme les actuacions que se’n derivin, assignant el personal i els recursos propis 
que siguin necessaris. 
e) Acreditar l’execució del programa a partir de l’avaluació que fan les escoles dels 
blocs i de la unitat didàctica de cada cicle. Lliurar l’enquesta final d’avaluació de la 
unitat didàctica com a document d’acreditació de la implantació del programa a 
l’escola.  
f) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en 
qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi en el marc d’aquest conveni, i incloure 
l’anagrama i el nom de la Diputació de Girona en tota la publicitat que l’Ajuntament 
d’Arbúcies i el Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, editin referent al Parc 
Natural del Montseny.  
QUART.- DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció 
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les 
que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
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subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar 
despeses d’una altra naturalesa.  
Es podran considerar com a subvencionables les despeses de personal.  
Es podran considerar subvencionables les despeses indirectes de neteja de 
l’equipament d’acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud.  
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2017 i 
finalitza el 31 de desembre de 2017. 
CINQUÈ. COMPATIBILITAT. La subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals, amb l'excepció dels ajuts que s'obtinguin de la Diputació 
de Girona, o entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. La 
suma de les subvencions i altres ingressos compatibles amb la de la Diputació de 
Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. L’ajuntament d’Arbúcies accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest conveni. 
SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el 
termini que finalitza el 31 de gener de 2018, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, corresponent a les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud 
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del 
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar el 
nombre de visites i consultes ateses al Centre de Documentació i al punt d’informació 
del Parc i grau de satisfacció dels usuaris; escoles i grups participants en el Programa 
“El Montseny a l’escola” i grau de satisfacció dels mestres participants. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte desè d’aquest 
conveni. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o 
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (model 
disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
al pacte cinquè, superin la despesa efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
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conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
VUITÈ. AFECTACIÓ DELS BÉNS. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret 
per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l’interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
NOVÈ. PAGAMENT. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors 
a la presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la 
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la 
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària. 
DESÈ. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada.  
Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona 
al web del Museu i en uns cartells ubicats al Centre de Documentació i al Punt 
d’Informació situat a l’entrada del Museu . 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
1. Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 

concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que 
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

ONZÈ. ALTRES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. El beneficiari té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 

en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 

c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control.  

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

DOTZÈ. SUBCONTRACTACIÓ. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin 
les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n 
derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
TRETZÈ. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de Girona 
que ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que 
s’han tingut en compte per concedir la subvenció.  
Una vegada s’hagi aprovat el conveni corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. 
CATORZÈ. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT. La Diputació de Girona 
podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el 
beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora 
corresponent en els supòsits següents: 
a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions.  

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà el president de la Diputació. 
QUINZÈ. VERIFICACIÓ I CONTROL. La Diputació de Girona té la facultat de verificar 
pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual 
té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.  
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
SETZÈ. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. El 
beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut 
l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
DISSETÈ. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari d’aquesta 
subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin 
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
DIVUITÈ. NORMES SUPLETÒRIES. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord 
serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
DINOVÈ. SEGUIMENT DEL CONVENI I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES. En cas que 
sigui necessari, per tal de garantir el correcte desenvolupament del conveni, facilitar la 
comunicació de les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre els dubtes 
d’interpretació que sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest conveni, així com les 
discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest, es podrà crear una comissió 
de seguiment formada per dos representants de cada part. 
VINTÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de 
la seva signatura i finalitzarà el 28 de febrer de 2018 i podrà ser prorrogat per 
períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys, per acord de les parts mitjançant 
addenda. En cas de pròrroga, l’addenda establirà l’import de subvenció i els terminis 
d’execució i de justificació. 
VINTIUNÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa 
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el 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, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa 
aplicable. 
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu 
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són 
competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
VINTIDOSÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni: 
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts  
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L'acord unànime de tots els firmants. 
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el 
conveni per cadascuna de les parts. 
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis. 
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de conformitat, 
el signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document. 
Arbúcies,................................. Girona,............................... 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa total de 28.600,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 300/1700/46201.  
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels 
documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Arbúcies. 
 
CINQUÈ. Publicar el text del conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
A partir d’aquest moment s’absenta de la sessió la diputada Sra. M. Ángels 
Planas i Crous. 
 
10. JG946/000015/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 

Viària (013): Tenir per desistida la reclamació de responsabilitat 
patrimonial presentada per la Sra. P.P.S. (exp 2017/6196) 

 
Mitjançant Decret de data 22 de juny de 2017 es va resoldre requerir a la senyora 
P.P.S. perquè, en relació a la reclamació efectuada i en un termini de deu dies, 
aportés la documentació exigida pels articles 66 i 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de els Administracions Públiques. 
 
Un cop degudament notificada l’esmentada resolució en data 29 de juny de 2017 i 
transcorregut sobradament el termini atorgat no consta cap mena de comunicació ni 
compliment de l’esmentat requeriment. 
 
De conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si l’interessat no subsana o 
acompanya els documents preceptius se’l tindrà per desistit de la seva petició prèvia 
resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l’article 21 de 
l’esmentada Llei; i de conformitat amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat delegat de Xarxa Viària, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Tenir per desistida la senyora P.P.S. de la petició efectuada en data 
14/06/2017 RGE 1-2017-011380-2. 
 
SEGON. Notificar la present resolució als interessats. 
 
11. JG946/000013/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria;  Xarxa 

Viària (013): Acceptar renúncia de l'interessat i declarar conclús el 
procediment de l'expedient de responsabilitat patrimonial, instat pel 
senyor J.A.D.C (exp. 2016/5661) 
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Mitjançant decret de data 19 d’octubre de 2016 es va resoldre incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial de núm. 2016/5661, derivat de la reclamació presentada 
per l'advocat Joaquín Cabrera Busquets en representació del senyor J.A.D.C. i la 
seva mare, la senyora E.C.L., al mateix temps que es designava instructor i secretari 
de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 22 de març 
de 2017 es va formular la corresponent proposta de resolució i per acord de la Junta 
de Govern de data 18 d’abril de 2017 es va suspendre el termini legal màxim de 
resolució de l’expedient fins que la Comissió Jurídica Assessora emetés el 
corresponent dictamen o fins que hagués transcorregut el termini per a emetre’l. 
 
En data 18 de juliol de 2017 per part de l’asseguradora de la Diputació de Girona s’ha 
tramès renúncia signada per l’interessat en què, una vegada abonada la quantitat 
pactada, es compromet a res més reclamar ni demanar a la Diputació de Girona i a la 
seva asseguradora. 
 
Per part de la companyia asseguradora de la Diputació de Girona es confirma que 
s’ha efectuat la transferència de l’import acordat i, per tant, que l’interessat ha 
percebut l’import acordat. 
 
L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, estableix que tot interessat podrà desistir o renunciar 
als seus drets, que el mateix haurà d’efectuar-se per qualsevol mitjà que permeti la 
seva constància sempre que incorpori la signatura que correspongui i que 
l’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia i declararà conclús el 
procediment; i de conformitat amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat delegat de Xarxa Viària, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar la renúncia i declarar conclús el procediment. 
 
SEGON. Notificar la present resolució als interessats i a la Comissió Jurídica 
Assessora per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
12. 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: 
 
12.1. JG946/000185/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la XVI Convocatòria del Premi 
Joves Fotògraf(e)s 2018. (exp.2017/7033)  
 
INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona és un servei públic 
especialitzat i un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, tractament, 
conservació, difusió, formació, creació i promoció de la imatge tant fixa com en 
moviment (fotografia i audiovisual).  
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Els principals objectius d’INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i 
audiovisual de les comarques gironines i fer-ne difusió, com també promoure la 
fotografia actual i donar-la a conèixer mitjançant exposicions i publicacions.  
Una de les línies que combina és la de l’àmbit de promoció i difusió relacionat amb la 
imatge contemporània amb l'objectiu de fomentar la creació i la promoció del treball 
dels fotògrafs/es. 
 
El dia 8 d’agost de 2017 la Junta de Govern va aprovar les “Bases reguladores del 
Premi Joves Fotògraf(e)s 2018”. Posteriorment, aquestes bases van ser publicades al 
BOP núm. 162 de 24 d’agost de 2017. 
 
Per l’anteriorment exposat, caldria l’aprovació de la Convocatòria de la XVI edició del 
Premi Joves Fotògraf(e)s 2018.  
 
En virtut de l’anterior i vist l’informe d’INSPAI, Centre de la Imatge, i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona en data 20 de maig de 2014, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la XVI convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s 2018.“ 
CONVOCATÒRIA de la XVI EDICIÓ DEL PREMI JOVES FOTÒGRAF(E)S 2018”. 
Convocatòria per a projectes fotogràfics 
INSPAI, Centre de la Imatge, adscrit a l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar de la Diputació de Girona, convoca la XVI edició del Premi Joves 
Fotògraf(e)s, el qual té com a objectiu promoure i difondre els treballs fotogràfics dels 
joves fotògrafs i fotògrafes de l’àmbit territorial de Catalunya. Aquesta aposta per la 
creació fotogràfica és un dels objectius d’INSPAI, conjuntament amb l’interès per, 
d’una banda, acostar la població a la fotografia des de totes les vessants, perquè 
pugui gaudir de les tendències de la producció fotogràfica actual, i, de l’altra, oferir als 
ajuntaments una proposta cultural mitjançant exposicions itinerants. 
La Diputació escollirà un projecte fotogràfic entre tots els que es presentin, que es 
dotarà dels recursos necessaris perquè sigui exposat, perquè se n’editi un catàleg i 
perquè l’exposició pugui itinerar. El projecte escollit es premiarà amb 1.250,00 € bruts 
(import subjecte a les retencions de les persones físiques vigents en el moment del 
pagament del premi). 
Aquesta convocatòria es regeix per les condicions següents: 
1. Participants 
1.1. La convocatòria és oberta a les persones físiques que tinguin entre 18 i 30 anys, 
nascudes en un municipi de Catalunya, i/o bé que hi hagin estat empadronades 
durant tres anys, com a mínim, i encara ho estiguin en el moment de presentar la 
sol·licitud de participació. 
1.2. La inscripció és gratuïta. 
1.3. No es pot presentar a la convocatòria cap persona que hagi estat seleccionada 
en edicions passades. Tampoc no hi pot participar el personal funcionari o laboral de 
la Diputació de Girona ni dels organismes autònoms o entitats que en depenen. 
2. Projectes 
2.1. Cada participant pot presentar un sol projecte fotogràfic. El projecte ha de 
correspondre a un únic tema, reportatge o tècnica. En cas que es rebi més d’un 
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projecte o sol·licitud d’una mateixa persona, la Diputació de Girona només acceptarà 
el primer que s’hagi inscrit en el Registre General. 
2.2. Les imatges que acompanyin la sol·licitud s’han de lliurar en format digital i poden 
haver estat realitzades amb qualsevol procediment, sempre que sigui un procediment 
íntegrament fotogràfic. No s’acceptaran obres realitzades amb tècniques no 
fotogràfiques. 
2.3. Els projectes que es presentin no poden haver estat premiats en cap altre premi, 
concurs, certamen o convocatòria similar, ni tampoc seleccionats quan d’aquesta 
selecció hagi derivat o pugui derivar una exposició pública, una edició en un catàleg o 
la comunicació pública per qualsevol mitjà. 
3. Lliurament de la documentació 
La documentació es pot presentar des del dia 2 d’octubre fins al 10 de novembre de 
2017, ambdós inclosos, per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques: a) en línia, mitjançant el registre electrònic de la Diputació de Girona, amb 
la signatura digital de la persona sol·licitant;  o mitjançant el servei idCAT Mòbil; b) 
presencialment, al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 
5, 17004 Girona), en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 
h). 
4. Documentació 
Per concórrer a la convocatòria, cal presentar, juntament amb el projecte, la 
documentació següent: 
En línia: 
1. La instància genèrica (cliqueu aquí per accedir-hi) que reculli la voluntat de 
participació al Premi Joves Fotògraf(e)s i la sol·licitud d’admissió de la petició. 
2. Cal adjuntar-hi la documentació següent: 

a) Una fotocòpia del DNI. 
b) Si escau, el certificat que acrediti el requisit d’empadronament establert a 

l'apartat 1.1. 
c) Les dades del projecte i l’enllaç de descàrrega de les imatges en alta resolució: 

fitxers en format TIFF amb resolució de 2.400 × 3.800 píxels (cliqueu aquí per 
accedir-hi). 

d) Les imatges en fitxers en format JPG, amb baixa resolució de 241 × 350 píxels. 
Presencialment: 
1. La instància genèrica (cliqueu aquí per accedir-hi) que reculli la voluntat de 
participació al Premi Joves Fotògraf(e)s i la sol·licitud d’admissió de la petició. 
2. Cal adjuntar-hi la documentació següent: 

a) Una fotocòpia del DNI. 
b) Si escau, el certificat que acrediti el requisit d’empadronament establert a 

l'apartat 1.1. 
c) Les dades del projecte i l’enllaç de descàrrega de les imatges en alta resolució: 

fitxers en format TIFF amb resolució de 2.400 × 3.800 píxels (cliqueu aquí per 
accedir-hi). 

d) En suport CD, DVD o mitjançant un llapis de memòria USB: imatges en fitxers 
en format JPG, amb baixa resolució de 241 × 350 píxels.  

5. Comissió d’Avaluació 
La Comissió d’Avaluació dels projectes es reunirà en un termini màxim de quinze dies 
a partir de l’últim dia de presentació de sol·licituds, i tindrà la composició següent: 
President 
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar o la persona que delegui. 
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Vocals 
 La cap d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, o la persona que 

delegui. 
 Tres fotògrafs de reconeguda trajectòria professional i artística. 
 Una persona experta en crítica de l’art i la fotografia. 

Aquests quatre darrers vocals, en cas de no poder-se reunir, podran delegar les 
seves funcions, de comú acord amb la direcció d’INSPAI, en una altra persona. 
Actuarà com a secretària, amb veu però sense vot, una persona en representació 
d’lNSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 
En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del president de la Comissió d’Avaluació. 
El veredicte de la Comissió d’Avaluació serà elevat a la Presidència, òrgan que 
emetrà una resolució, mitjançant decret, en un termini màxim de trenta dies a comptar 
de l’endemà de la data d’emissió del veredicte. La resolució es notificarà a la persona 
seleccionada i a la resta de participants, i es farà pública al lloc web d’INSPAI 
(www.inspai.cat) i a les xarxes socials a partir del dia 1 de desembre de 2017. 
Un cop rebuda la notificació, la persona seleccionada disposarà d’un termini de tres 
setmanes per lliurar a INSPAI quaranta fotografies relatives al projecte presentat o 
que en derivin (apartat 4), en suport digital, en els formats, les mides, els suports i 
segons la presentació que INSPAI li indicarà. 
6. Premi 
Es premiarà el projecte seleccionat amb 1.250,00 € bruts (import subjecte a les 
retencions de les persones físiques vigents en el moment del pagament del premi). 
El premi amb càrrec a l’aplicació pressupostària 502/3322/48001, queda condicionada 
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la 
concessió. 
7. Acceptació de les bases de la convocatòria 
7.1. La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació plena de les bases 
i de les obligacions que se’n deriven.  
7.2. La Diputació es reserva el dret de resoldre com consideri més convenient, de 
manera equitativa i ajustada a dret, qualsevol incidència no prevista en aquesta 
convocatòria. La Comissió d’Avaluació, en desenvolupament de les seves funcions, 
podrà interpretar les bases d’aquesta convocatòria d’acord amb els mateixos criteris. 
8. Informació 
INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, facilitarà assessorament i 
orientació a totes les persones interessades en la convocatòria. El text de les bases, 
la convocatòria i el model del formulari de dades del projecte que cal presentar es 
podran consultar al lloc web d’INSPAI (www.inspai.cat) i al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
9. Recursos 
Contra l’acord anterior, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de dos mesos, a partir del dia següent a la seva publicació. 
Alternativament, i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant de 
la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en el termini d’un mes, a partir del dia 
següent a la seva publicació.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa anticipada amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
502/3322/48001 Premis, beques d'estudi i investigació Centre de la Imatge. La 
concessió del premi queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en 
el moment de la resolució de la concessió. 
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TERCER. Facultar a l’Il·lm. Sr. President per dictar els actes necessaris i resoldre les 
incidències que es produïssin en relació a l’aplicació de les esmentada convocatòria. 
 
QUART. Publicar la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l'Oficina de Protocol, a l'Oficina de Comunicació, a 
l'Oficina de Difusió, a Secretaria, a Tresoreria i a Cooperació Cultural als efectes que 
procedeixin i la corresponen difusió d'aquesta convocatòria 
 
12.2. JG946/000184/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Concedir una aportació al Centre Associat 
de la Universitat Catalana a Distancia de Girona (UNED) per al finançament de 
les despeses de funcionament del Consorci per a l'exercici 2017 (exp. 
2016/7605).  
 
El Centre Associat UNED Girona ha sol·licitat l’aportació de la Diputació de Girona 
per al finançament de les despeses de funcionament i s’ha instruït l’expedient 
corresponent (2016/7605) 
 
D’acord als Estatuts del Consorci del Centre Associat de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de Girona, publicats al BOP, núm. 135, de 12 de juliol de 2001, 
la Diputació de Girona n’és membre constituent i patró. 
 
El Ple de 24 de gener de 2017 va provar els nous estatuts, adaptats als canvis 
normatius i organitzatius operats per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local; la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa; i la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. A l’art. 
3 del capítol 3r de règim financer i econòmic estableix que: la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància efectuarà l’aportació diner`ria prevista per als centres 
associats en l’ordenament estatal i en els estatuts de la UNED i la resta de la seva 
normativa pròpia. Aquest finançament, d’acord a l’article 2.2 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, no estarà inclòs en l’àmbit d’aplicació de la 
Llei. 
 
L’art. 4 estableix que la resta de les institucions que finances el Centre Associat es 
comprometen a actualitzar les seves aportacions econòmiques. A aquests efectes, 
aquesta aportació serà revisada sobre la consignada en l’últim pressupost del Centre 
Associat. Aquest finançament, d’acord a l’art. 2.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, no estarà inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei. 
 
En el pressupost de despeses que va aprovar el ple de la Diputació de Girona, per 
l’any 2017, hi ha una aportació a l’esmentat Consorci per l’import de 321.000,00 €.  
 
D'acord a l'art. 2 del decret 208/2015, de 22 de setembre, del procediment per obtenir 
els informes previstos en l'apartat 4 de l'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, l’ens local pot exercir competències distintes 
de les pròpies o de les atribuïdes per delegació quan obtingui prèviament: 
a) L’informe sobre la inexistència de duplicitats o d’execució simultània del mateix 
servei públic amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que ha d’emetre el 
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departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’Administració 
local, un cop consultat, si escau, el departament competent per raó de la matèria. 
 
b) L’informe sobre la sostenibilitat financera de les noves competències, que ha 
d’emetre el departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 
 
En data 17 de gener del 2017 es van sol·licitar els dos informes al Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. El 
dia 19 de juliol del 2017 i amb número de registre 1-2017-013258-2 van entrar els dos 
informes sol·licitats. Tots dos informen favorablement l’aportació de la Diputació de 
Girona a la UNED. 
 
Atesos els antecedents anteriors i l’informe de la cap del centre gestor de Cooperació 
Cultural, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir una aportació de 321.000 € al Consorci del Centre Associat de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia a Girona (UNED), destinada al 
finançament de les despeses de funcionament del Consorci per l’exercici 2017. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES-CENTS VINT-I-UN 
MIL EUROS (321.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48000 
del pressupost de la Diputació 2017. 
 
TERCER. Aprovar la bestreta per l’import total de 150.000,00 €, que consta en la 
sol·licitud del Consorci del Centre Associat UNED, amb caràcter previ a la justificació, 
com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a 
aquesta aportació. El pagament es farà sense necessitat de constitució de fiança o 
garantia. Per a poder realitzar la bestreta, es requerirà per part de l’ens beneficiari 
l’acceptació expressa de l’aportació en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord. 
 
QUART. Als efectes de justificar la present aportació el Consorci haurà de remetre a 
la Diputació de Girona abans del dia 31 de març de 2018 la memòria de les 
activitats de les activitats realitzades i els comptes anuals referits a l’exercici 2017 un 
cop aprovats pels òrgans de govern de l’entitat, acompanyats de l’informe de 
l’auditoria. 
 
Tan bon punt el Consorci del Centre Associat de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia a Girona (UNED),  presenti la documentació justificativa el 
centre gestor procedirà a la revisió corresponent. A la vista de la documentació 
presentada, el centre gestor podrà sol·licitar les justificacions complementàries que 
estimi convenient. 
 
L’incompliment per part del Consorci de les obligacions estipulades en aquest acord 
poden ser causa de revocació de la transferència autoritzada. 
 
CINQUÈ. La transferència autoritzada per aquest acord resta subjecte, en allò que li 
sigui aplicable, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
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les administracions públiques; a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
Sector Públic, així com a la Instrucció de control intern aprovada pel Ple de la 
Diputació. 
 
SISÈ. 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. 
 
SETÈ. Notificar aquest acord al Consorci del Centre Associat de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia a Girona (UNED). 
 
 
13. Precs i preguntes 
 
No se’n formula cap 
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No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.35 h, de 
la qual n'estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi el secretari que en dona 
fe. 
__________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 
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