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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 953 
 
 

CARÀCTER:  Ordinària 
DATA:  5 de desembre de 2017 
HORA:  10:00 
LLOC:  Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
EXPEDIENT: 2017/8912 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència: 
 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sra. Marta Felip i Torres Diputada 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Sr. Juan José Serrán i Báez 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 21 de novembre de 2017 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

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

INFORMATIVES 
3. JG953/000075/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 

(028): Renúncia subvenció de l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní 
de l'Heura (exp. 2017/3628) 
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4. JG953/000079/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 
(028): Renúncia subvenció de l'Ajuntament de Cassà de la Selva (exp. 
2017/4102) 

5. JG953/000080/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 
(028): Renúncia subvenció de l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí (exp.  
2017/3453) 

6. JG953/000082/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Acceptació de les renúncies de diversos 
ajuntaments de les subvencions per polítiques de participació ciutadana 2016 
(exp. 2016/4284) 

7. JG953/000083/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 
(028): Programa de pobresa energètica (exp. 2017/8686) 

8. JG953/000229/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Bitò Produccions, SL, per al finançament del Festival Temporada Alta 2016 
(exp. 2017/8171) 

9. JG953/000240/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Monuments (018): Anul·lació romanent no justificat i acta de 
tancament de l'ajut extraordinari atorgat l'any 2016 al Consorci de l'Alta Garrotxa 
per a la restauració de la rectoria de Sant Aniol (exp. 2016/4421) 

10. JG953/000242/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa per 
a l'Energia_Centre d'Ensenyaments Artístics i Professionals_Escola de Música 
de Palafrugell (exp. 2017/8779) 

11. JG953/000035/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Recursos Humans (012): Abonar les ajudes per estudis del personal 
eventual i dels seus fills, curs 2017-2017, 1a convocatòria (exp. 2017/8775) 

12. JG953/000037/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Presidència de data 21 
de novembre de 2017, de l'aprovació del conveni de col·laboració amb la 
Fundació  La Caixa", per al desenvolupament d'actuacions i projectes de 
conservació de la natura (exp. 2017/8372) 

13. JG953/000038/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Presidència de data 23 
de novembre de 2017, relatiu a l'aprovació de la pròrroga a l'Ajuntament de 
Breda dins del programa "El Montseny a l'Escola" (exp. 2017/6078) 

14. JG953/000039/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del Decret de Presidència de data 
6 de novembre de 2017, relatiu a l'acceptació de la renúncia de la subvenció 
atorgada a l'Ajuntament de Cassà de la Selva per l'asfalt del camí dels bombers 
(exp. 2017/5500) 

15. JG953/000040/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Presidència de data 23 
de novembre de 2017, relatiu a l'autorització del canvi de destí a diversos 
ajuntaments dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017 (exp. 
2017/519) 

16. JG953/000004/2017-PPCIRENT; Proposta Pres. CI Règim Econ. i Noves Tecn.; 
Recursos Humans (012): Abonar les ajudes per estudis del personal funcionari, 
laboral i dels seus fills, curs 2017-2018. 1a convocatòria. (exp. 2017/8776) 
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17. JG953/000064/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Línia d'ajuts de conservació del patrimoni natural en espais 
d'interès natural (exp. 2017/4941) 

18. JG953/000065/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Concedir una subvenció per a l'execució d'activitats i projectes 
del Consorci del Ter durant l'any 2017 (exp. 2017/8312) 

19. JG953/000067/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració en la divulgació dels 
valors naturals i culturals del PN del Montseny i en la promoció de bones 
pràctiques en el turisme en els espais naturals (exp. 2016/3391) 

20. JG953/000016/2017-PPRES; Proposta Presidència; Secretaria General (005): 
Informar sobre la dissolució dels Ajuntaments de Llívia i de Guils de Cerdanya 
pel manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció. (exp. 
2017/3790) 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
21. JG953/000040/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Estimar recurs de reposició de l'AMPA Fanals d'Aro 
pel transport del programa “Neda a l'escola” (exp. 2017/3963) 

22. JG953/000041/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Estimar recurs de reposició de l'escola Jacint 
Verdaguer pel transport del programa “Neda a l'escola” (exp. 2017/5018) 

23. JG953/000042/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Estimar recurs de reposició del Club Patí Celrà pel 
subprograma B4 pel campionat d'Espanya de patinatge artístic en la modalitat 
de grups xou (exp. 2017/2107) 

24. JG953/000044/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Estimar recurs de reposició del Club Patí Guixolenc 
on es demana subvenció pel subprograma B4 (exp. 2017/2890) 

25. JG953/000047/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Revocació de la subvenció a l'Ajuntament de 
Figueres per la mitja marató 2016 (exp. 2016/3331) 

26. JG953/000048/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Desestimar recurs de reposició Club Twirling Sant 
Feliu de Guíxols pel subprograma B1 (exp. 2017/5106) 

27. JG953/000001/2017-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció econòmica; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar concessió directa pel projecte "Captació 
activitat industrial al Ripollès" (exp. 2017/8384) 

28. Proposicions urgents 
29. 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 21 de novembre de 2017 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de 
novembre de 2017, prèviament lliurada als assistents. 
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2. Assistència a la Presidència en l'exercici de le s 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 COMISSI ONS 

INFORMATIVES 
 
3. JG953/000075/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Habitatge (028): Renúncia subvenció de l'Ajuntament  de Cruïlles, Monells i 
Sant Sadurní de l'Heura (exp. 2017/3628) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 6 de juny de 2017, va concedir 
a l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura una subvenció de 
7.000,00 € per a la rehabilitació d’una part de l’antiga casa de la mestra per a 
habitatge de lloguer social, amb càrrec a la partida 403/1521/46200 del pressupost 
general de 2017 i amb un termini per a justificar fins el 31 d’octubre de 2017. 
 
En data 1 de setembre de 2017 l’Ajuntament comunica que, no essent possible 
realitzar la redacció del Projecte per falta de partida per aquest concepte, renúncia a 
la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i 
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, per l’any 2017.  
 
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l’Heura, d’import 7.000,00 €, concedida per a la 
rehabilitació d’una part de l’antiga casa de la mestra per a habitatge de lloguer social, 
amb càrrec a la partida 403/1521/46200 del pressupost general de 2017 i en 
conseqüència deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del dia 6 de juny de 
2017. 
 
SEGON. Anul·lar el document comptable D número 920170005635 per import de 
7.000,00 € 
 

TERCER: Traslladar a l’Ajuntament la present resolució. 
 
4. JG953/000079/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Habitatge (028): Renúncia subvenció de l'Ajuntament  de Cassà de la Selva 
(exp. 2017/4102) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 6 de juny de 2017, va concedir 
a l’Ajuntament de Cassà de la Selva una subvenció de 6.535,42 € per la detecció i 
identificació d'habitatges amb indicis d'ocupació irregular i per l’elaboració d’un cens 
d'habitatges ocupats irregularment (expedient número 2017/4102), amb càrrec a la 
partida 403/1521/46200 del pressupost general de 2017 i amb un termini per a 
justificar fins el 31 d’octubre de 2017. 
 
En data 31 d’octubre de 2017 l’Ajuntament comunica que, no havent-se dut a terme la 
detecció i identificació d'habitatges amb indicis d'ocupació irregular ni l’elaboració d’un 
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cens d'habitatges ocupats irregularment, renúncia a la subvenció atorgada per la 
Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de 
les polítiques d’habitatge, per l’any 2017.  
 
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva, per import de 6.535,42 €, concedida per la detecció i 
identificació d'habitatges amb indicis d'ocupació irregular i per l’elaboració d’un cens 
d'habitatges ocupats irregularment (expedient número 2017/4102), atorgada per la 
Junta de Govern del dia 6 de juny de 2017. 
 
SEGON. Anul·lar el document comptable D número 920170005628 per import de 
6.535,42 €. 
 
TERCER. Notificar a l’Ajuntament de Cassà de la Selva la present resolució. 
 
5. JG953/000080/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Habitatge (028): Renúncia subvenció de l'Ajuntament  de Sant Julià del Llor 
i Bonmatí (exp.2017/3453) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 6 de juny de 2017, va concedir 
a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí una subvenció de 1.746,51 € per 
ajudar en les despeses de la direcció de les obres de rehabilitació de l’habitatge social 
municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí, situat al carrer Sant Ramon, 1, 2-2 
(expedient número 2017/3453), amb càrrec a la partida 403/1521/46200 del 
pressupost general de 2017 i amb un termini per a justificar fins el 31 d’octubre de 
2017. 
 
En data 31 d’octubre de 2017 l’Ajuntament comunica que, no essent possible iniciar 
les obres de rehabilitació en la data prevista, renúncia a la subvenció atorgada per la 
Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de 
les polítiques d’habitatge, per l’any 2017.  
 
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament 
de Sant Julià del Llor i Bonmatí, per import de 1.746,51 €, concedida per ajudar en les 
despeses de la direcció de les obres de rehabilitació de l’habitatge social municipal de 
Sant Julià del Llor i Bonmatí, situat al carrer Sant Ramon, 1, 2-2 (expedient número 
2017/3453), atorgada per la Junta de Govern del dia 6 de juny de 2017. 
 
SEGON. Anul·lar el document comptable D número 920170005731 per import de 
1.746,51 €. 
 
TERCER. Notificar a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí la present 
resolució. 
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6. JG953/000082/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Accep tació de les renúncies 
de diversos ajuntaments de les subvencions per polí tiques de participació 
ciutadana 2016 (exp. 2016/4284) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 21 de març de 2017, va 
resoldre la concessió de subvencions als ajuntaments per a polítiques de participació 
ciutadana 2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 404.9240.46200 del 
pressupost de 2017 de la Diputació de Girona i amb un termini per a justificar fins el 
31 d’octubre de 2017. 
 
Dels 47 ajuntaments beneficiaris, tot seguit s’enumeren els 10 que han comunicat la 
renúncia a la subvenció atorgada per la Diputació de Girona. 
 

Ajuntament Expedient Concepte 
Import 
Concedit Motiu renúncia 

Data 
registre 
entrada 

Data 
acord renúncia 

AMER 6621/16 

Portal de 
participació 
ciutadana i 
govern obert 706,70 € 

El projecte es solapa 
amb les obligacions 
de la normativa 
actual 23/05/2017 19/05/2017 

CELLERA de 
TER, LA 6706/16 

Participació 
ciutadana de 
La Cellera de 
Ter 1.884,52 € 

No disposa de 
partida 
pressupostària 
suficient per 
desenvolupar el 
projecte 24/10/2017 24/10/2017 

ESCALA, L' 6604/16 

Procés 
participatiu 
vinculat al 
procés de 
revisió del 
POUM de 
L'Escala 1.590,06 € 

El procés s'ha alentit 
per problemes de 
personal i no s'ha 
pogut desenvolupar 
el procés de 
participació previst 
inicialment 31/10/2017 31/10/2017 

GUALTA 6682/16 

Digues tu! 
Procés 
participatiu per 
a la ubicació 
d'una nova 
sala polivalent 1.766,74 € 

Insuficiència del 
percentatge assignat 
per la subvenció:el 
73,67% de la 
inversió ha d'anar a 
càrrec del 
pressupost de la 
corporació 19/04/2017 29/03/2017 

MAÇANET 
de la SELVA 6667/16 

Valora, opina i 
participa 588,91 € 

Per motius 
pressupostaris no és 
possible dur a terme 
el projecte 06/10/2017 06/10/2017 

PORQUERE
S 6697/16 

Procés 
participatiu 
vinculat al 
projecte de 
recollida de 
residus porta 
a porta de 
Porqueres 1.354,50 € 

El procés participatiu 
vinculat al projecte 
no s'ha dut a terme 07/08/2017 04/08/2017 
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Ajuntament Expedient Concepte 
Import 
Concedit Motiu renúncia 

Data 
registre 
entrada 

Data 
acord renúncia 

SERINYÀ 6732/16 

Procés 
participatiu 
vinculat al 
projecte de 
recollida de 
residus porta 
a porta de 
Serinyà 1.472,28 € 

No hi ha intenció 
d'implantar de forma 
immediata el sistema 
de recollida de 
residus 04/09/2017 01/09/2017 

TOSSA DE 
MAR 6360/16 

Consolidació 
polítiques de 
foment de la 
participació 
ciutadana a 
Tossa de Mar 1.531,17 € 

El projecte està 
actualment en 
desenvolupament i 
no és possible 
justificar la totalitat 
de la subvenció 31/10/2017 31/10/2017 

ULLÀ 6738/16 
Compartim 
Ullà 1.472,28 € 

No es porta a terme 
per manca o 
insuficiència de 
finançament 19/10/2017 11/10/2017 

VERGES 6734/16 

Disseny i 
desenvolupam
ent dels 
processos 
participatius a 
Verges 1.177,83 € 

Sol·licitaven 
finançament per un 
projecte de 
7.500,00€ 27/04/2017 27/04/2017 

 
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada per la Junta de 
Govern del dia 21 de març de 2017, dels següents ajuntaments: 
 

Ajuntament Expedient Concepte 
Import 
Concedit 

Motiu  
renúncia 

Data 
registre 
entrada 

Data 
acord 
renúncia 

AMER 6621/16 

Portal de 
participació 
ciutadana i 
govern obert 706,70 € 

El projecte es 
solapa amb les 
obligacions de 
la normativa 
actual 23/05/2017 19/05/2017 

CELLERA de 
TER, LA 6706/16 

Participació 
ciutadana de 
La Cellera de 
Ter 1.884,52 € 

No disposa de 
partida 
pressupostària 
suficient per 
desenvolupar 
el projecte 24/10/2017 24/10/2017 

ESCALA, L' 6604/16 

Procés 
participatiu 
vinculat al 
procés de 
revisió del 
POUM de 
L'Escala 1.590,06 € 

El procés s'ha 
alentit per 
problemes de 
personal i no 
s'ha pogut 
desenvolupar 
el procés de 
participació 
previst 
inicialment 31/10/2017 31/10/2017 
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Ajuntament Expedient Concepte 
Import 
Concedit 

Motiu  
renúncia 

Data 
registre 
entrada 

Data 
acord 
renúncia 

GUALTA 6682/16 

Digues tu! 
Procés 
participatiu per 
a la ubicació 
d'una nova sala 
polivalent 1.766,74 € 

Insuficiència 
del percentatge 
assignat per la 
subvenció:el 
73,67% de la 
inversió ha 
d'anar a càrrec 
del pressupost 
de la 
corporació 19/04/2017 29/03/2017 

MAÇANET 
de la SELVA 6667/16 

Valora, opina i 
participa 588,91 € 

Per motius 
pressupostaris 
no és possible 
dur a terme el 
projecte 06/10/2017 06/10/2017 

PORQUERE
S 6697/16 

Procés 
participatiu 
vinculat al 
projecte de 
recollida de 
residus porta a 
porta de 
Porqueres 1.354,50 € 

El procés 
participatiu 
vinculat al 
projecte no 
s'ha dut a 
terme 07/08/2017 04/08/2017 

SERINYÀ 6732/16 

Procés 
participatiu 
vinculat al 
projecte de 
recollida de 
residus porta a 
porta de 
Serinyà 1.472,28 € 

No hi ha 
intenció 
d'implantar de 
forma 
immediata el 
sistema de 
recollida de 
residus 04/09/2017 01/09/2017 

TOSSA DE 
MAR 6360/16 

Consolidació 
polítiques de 
foment de la 
participació 
ciutadana a 
Tossa de Mar 1.531,17 € 

El projecte està 
actualment en 
desenvolupam
ent i no és 
possible 
justificar la 
totalitat de la 
subvenció 31/10/2017 31/10/2017 

ULLÀ 6738/16 Compartim Ullà 1.472,28 € 

No es porta a 
terme per 
manca o 
insuficiència de 
finançament 19/10/2017 11/10/2017 

VERGES 6734/16 

Disseny i 
desenvolupam
ent dels 
processos 
participatius a 
Verges 1.177,83 € 

Sol·licitaven 
finançament 
per un projecte 
de 7.500,00€ 27/04/2017 27/04/2017 

 
SEGON. Anul·lar els documents comptables D que es relacionen a continuació, per 
un import total de 13.544,99 €. 
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Ajuntament Expedient 
Número document 

comptable D Import  

AMER 6621/16 
920170002435 

706,70 € 

CELLERA de TER, LA 6706/16 
920170002447 

1.884,52 € 

ESCALA, L' 6604/16 
920170002449 

1.590,06 € 

GUALTA 6682/16 
920170002452 

1.766,74 € 

MAÇANET de la SELVA 6667/16 
920170002457 

588,91 € 

PORQUERES 6697/16 
920170002463 

1.354,50 € 

SERINYÀ 6732/16 
920170002471 

1.472,28 € 

TOSSA DE MAR 6360/16 
920170002475 

1.531,17 € 

ULLÀ 6738/16 
920170002476 

1.472,28 € 

VERGES 6734/16 
920170002478 

1.177,83 € 

TOTAL 13.544,99 € 

 
TERCER. Notificar el present acord als ajuntaments interessats. 
 
7. JG953/000083/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Habitatge (028): Programa de pobresa energètica (ex p. 2017/8686) 
 
La Diputació de Girona, d’acord amb 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, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis.  
 
La Diputació de Girona, en el Ple del 28 de desembre passat, va acordar una moció 
per obrir línies d’ajut social per lluitar contra la pobresa energètica i l’emergència 
habitacional. Seguidament, des de l’organisme autònom Dipsalut, en coordinació amb 
el Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona, es va decidir articular una actuació 
conjunta per donar resposta a la moció aprovada. 
 
En aquest sentit, des del Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona es va treballar 
la problemàtica de la pobresa energètica, entesa com el fenomen multidimensional 
que és, i que per tant implica àmbits d’actuació diferents.  L’objectiu del programa que 
es proposa és treballar conjuntament i transversal la problemàtica de la despesa 
energètica i econòmica de les llars de la demarcació de Girona en diferents aspectes: 
disminuir l’esforç econòmic de les famílies, afavorir el consum sostenible i disminuir la 
despesa energètica i les emissions de CO2 a l’atmosfera en relació amb l’energia 
necessària per mantenir un habitatge a la temperatura de confort adient. 
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El Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona ha considerat oportú elaborar el 
Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de Girona. 
 
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Aprovar el Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de 
Girona, el qual se subscriu literalment tot seguit: 
 
“Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de Girona 
0. INTRODUCCIÓ 
Com a Administració pública, i amb l’objectiu de donar suport a les polítiques d’accés i 
manteniment d’un habitatge digne, la Diputació de Girona impulsa el Programa 
d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de Girona. 
La Diputació de Girona, en el Ple del 28 de desembre passat, va acordar una moció 
per obrir línies d’ajut social per lluitar contra la pobresa energètica i l’emergència 
habitacional. Seguidament, des de l’organisme autònom Dipsalut, en coordinació amb 
el Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona, es va decidir articular una actuació 
conjunta per donar resposta a la moció aprovada. 
L’objectiu del present programa és treballar conjuntament i transversal la problemàtica 
de la despesa energètica i econòmica de les llars de la demarcació de Girona en 
diferents aspectes: disminuir l’esforç econòmic de les famílies, afavorir el consum 
sostenible i disminuir la despesa energètica i les emissions de CO2 a l’atmosfera en 
relació amb l’energia necessària per mantenir un habitatge a la temperatura de 
confort adient. 
Així doncs, el programa presenta sis àmbits diferents amb l’objectiu de sensibilitzar la 
població sobre la despesa energètica i abordar els problemes relacionats amb la 
pobresa energètica i l’estalvi energètic, i seran els ajuntaments i els consells 
comarcals els que el podran sol·licitar.  
1. OBJECTE  
El Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de Girona 
consisteix a donar eines i recursos als ajuntaments i els consells comarcals de la 
demarcació de Girona per impulsar actuacions directes per sensibilitzar la població 
sobre la despesa i l’eficiència energètica de les llars i actuar en casos de pobresa 
energètica a les llars més vulnerables. 
Els objectius generals del programa són: 

1. Sensibilitzar la població sobre la despesa energètica de les llars. 
2. Millorar l’eficiència energètica de les llars. 
3. Millorar les condicions de confort i salubritat. 
4. Reduir els costos dels subministraments. 
5. Acompanyar les persones més vulnerables i apoderar els usuaris en general. 

2. DESTINATARIS  
Els destinataris finals de les actuacions previstes en aquest programa són els 
habitants i la ciutadania en general dels municipis gironins, però la seva execució en 
el territori requerirà la prèvia sol·licitud de l’ajuntament i/o consell comarcal afectats. 
3. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 
El procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds es determinaran pel 
servei d’habitatge de la Diputació, assenyalant també el nombre màxim d’actuacions 
que es podrà sol·licitar en cada àmbit del programa. L’ordre de la relació presentat en  
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cada sol·licitud determinarà la prioritat de l’atorgament quan no es puguin atendre 
totes les peticions formulades. 
Els ajuntaments de més de vint mil habitants podran  presentar directament les seves 
sol·licituds; la resta d’ajuntaments ho hauran de canalitzar a través dels consells 
comarcals.  
4. ÀMBITS I POBLACIÓ BENEFICIÀRIA  
Els beneficiaris finals seran diferents depenent dels àmbits del programa escollits per 
l’ajuntament o el consell comarcal.  

4.1. Pobresa energètica. Auditories en llars vulnerables 
Les actuacions consisteixen en: 

• Auditories en llars vulnerables. 
• Sessions de formació i assessorament tarifari.  
• Accions directes que no afectin l’envolvent de l’habitatge (no es duen a terme 

obres de millora). Aquestes accions inclouen des del canvi de bombetes per 
leds fins a l’ajut per comprar electrodomèstics i disminuir el consum energètic. 

Els beneficiaris d’aquest àmbit d’actuació són persones vulnerables que compleixen 
uns barems definits prèviament, que es troben en situació de pobresa energètica i 
que són identificades i derivades pels centres coordinadors que s’establiran en els 
diferents territoris. 

4.2. Programes de coneixement del parc 
Les actuacions en aquest àmbit consisteixen a reunir informació tècnica per poder 
actualitzar les dades del parc d’habitatges, dimensionar les actuacions que s’han de 
dur a terme per millorar el parc i planificar accions directes en llars vulnerables. 
L’objectiu és poder planificar i dimensionar actuacions futures per millorar les llars que 
pateixen pobresa energètica i programar polítiques de rehabilitació i manteniment del 
parc en general.  
L’anàlisi del parc es farà a través del buidatge de la informació obtinguda de les fitxes 
de coneixement del parc, realitzades tant pel personal d’empreses contractades 
expressament pels tècnics municipals o comarcals en les visites que es programin en 
el marc del programa d’auditories a les llars com per treballadors d’altres àrees en les 
quals es treballa transversalment: serveis socials, teleassistència, entitats sense ànim 
de lucre, etc. 

4.3. Programes de salut, gent gran i infància 
Aquests programes consisteixen en una formació als equips sanitaris dels centres 
d’atenció primària (CAP) que hi participin, amb l’objectiu de detectar persones que 
pateixin una situació de pobresa energètica que els afecti la salut, quantificar i avaluar 
els casos i establir els mecanismes de derivació corresponents per atendre millor les 
persones més vulnerables.  
Aquestes persones seran incorporades al programa d’auditories a les llars i podran 
rebre un suport addicional per pal·liar la pobresa energètica i, consegüentment, 
millorar efectivament la seva salut. 

4.4. Programes per a la ciutadania  
Es destinen a tota la població en general amb l’objectiu de fomentar la participació en 
el coneixement de la despesa energètica generada per l’habitatge, millorar els hàbits 
de consum per disminuir la despesa, millorar l’eficiència energètica i reduir les 
emissions de CO2. 

4.4.1. «Anem al mercat» 
«Anem al mercat» vol simbolitzar la parada de mercat que coneixem des de fa anys, 
però que ofereix consells sobre l’ús eficient de l’energia en cada casa. 
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Hi haurà una oficina itinerant que es desplaçarà als mercats dels municipis 
sol·licitants per fer difusió de la campanya de sensibilització energètica. 
La parada tindrà diversos espais: cuina, electricitat, climatització i manteniment de la 
llar, i els visitants podran obtenir diferents consells d’ús de cada un dels elements de 
casa seva. 

4.4.2. «Parlem-ne al carrer» 
«Parlem-ne al carrer» és un programa format per diverses accions, acompanyades de 
sessions formatives, que pretén ser un altaveu de la sensibilització energètica. 
S’iniciarà amb un treball sobre la gestió energètica i els consums en un barri o en un 
poble concret per conscienciar i sensibilitzar el barri o la ciutadania. 

4.4.3. Formacions complementàries 
Són sessions formatives que tenen l’objectiu de promoure el canvi d’hàbits per reduir 
el consum a les llars i detectar casos de persones vulnerables o en risc de ser-ho.  
Es podran organitzar: 

• A conseqüència de les activitats de conscienciació («Anem al mercat» o 
«Parlem-ne al carrer»), segons casos detectats o segons demandes de la 
població. 

• Com a sessions formatives i/o informatives destinades a la ciutadania en 
general. 

• Com a formació de treballadors municipals o comarcals que puguin estar 
relacionats amb el programa. 

• Com a informació a les AMPA en cas que hi hagi programes educatius.  
4.5. Programes d’educació 

Els programes educatius que s’oferiran són: 
a) A primària: «Com les nostres accions afecten el medi ambient?». Té l’objectiu 

de sensibilitzar els alumnes sobre els hàbits de consum a casa i la disminució 
de les emissions de CO2 tant des del punt de vista econòmic com sostenible.  

b) A secundària: «Com funciona l’edifici o l’habitatge on vivim?». És un taller 
tecnològic per conèixer els materials de la construcció, la qualitat edificatòria 
de les diferents llars, l’afectació de patologies o agents externs en el correcte 
manteniment de la temperatura a l’interior dels habitatges i les conseqüències 
de la situació dels aparells de calefacció en el manteniment de la temperatura 
a l’interior de casa nostra i en la despesa energètica. 

c) A secundària: «Fabriquem un mesurador del consum elèctric». Es tracta d’una 
activitat de robòtica per fabricar un aparell de mesura i control d’energia. 

Aquests programes ofereixen a les escoles interessades el material pedagògic 
necessari per portar a terme les sessions.  

4.6. Formació dels plans d’ocupació 
Les actuacions d’aquest àmbit consisteixen en la formació i la coordinació de les 
persones incloses en plans d’ocupació relacionats amb els àmbits del programa 
sol·licitats pels ens locals. Els plans d’ocupació els demanen ens locals a través de 
les convocatòries oficials de la Generalitat de Catalunya. 
5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA  
La Diputació de Girona seleccionarà les sol·licituds presentades a cada convocatòria i 
seguidament informarà els ens locals dels diferents programes a què els ajuntaments 
i els consells comarcals optaran. 
Els ens locals hauran d’acceptar aquesta assignació (o presentar una proposta 
alternativa) en un termini màxim de deu dies hàbils. 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 13

La Diputació de Girona efectuarà la selecció final i iniciarà el procés de contractació 
de les empreses que desenvoluparan el programa i lliurarà als beneficiaris la 
documentació de les accions per als diferents àmbits. 
6. CONTROL I AVALUACIÓ  
Per controlar i avaluar el programa, les empreses contractistes hauran d’elaborar 
informes de cada actuació segons les indicacions proporcionades per la Diputació de 
Girona. 
Les empreses contractades també hauran de presentar: 

• Informes agregats per cada municipi i de cada àrea, comarca i/o lot.  
• L’informe final dels resultats globals de tota la informació generada durant el 

programa. 
La Diputació de Girona o l’empresa avaluadora es reserva el dret de fer els controls, 
els seguiments i les supervisions de les intervencions que considerin oportuns. Així 
mateix, els ens locals, mitjançant els serveis tècnics municipals, també podran fer els 
controls, els seguiments i les supervisions que considerin oportuns. 
7. GESTIÓ DEL PROGRAMA  
El programa serà prestat a cada ens local per una empresa o empreses que 
s’encarregaran de la realització de totes les activitats associades dels diferents 
àmbits. Aquesta empresa o empreses seran contractades per la Diputació de Girona 
mitjançant el procediment de contractació obert corresponent. 

Corresponen als ens locals les tasques següents segons els diferents 
àmbits: 

• Presentar la sol·licitud al Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica 
de la Demarcació de Girona d’acord amb el model proposat. 

• Facilitar un espai que reuneixi les característiques adients per impartir la 
formació grupal a les persones. 

• Coordinar el programa i fer-ne el seguiment en el territori conjuntament amb la 
persona que designi la Diputació de Girona i la que designi l’empresa 
contractista. 

• Informar l’empresa i la Diputació de Girona o l’empresa avaluadora de totes 
les incidències que es produeixin. 

• Notificar a l’empresa contractista les altes i baixes d’expedients que es 
produeixin mitjançant el canal i la documentació de gestió que es proposin. 

• Derivar els casos de les llars vulnerables mitjançant un informe de derivació 
dels serveis socials a l’empresa contractada. 
Corresponen a la Diputació de Girona les tasques següents: 

• Assignar el nombre màxim d’intervencions als ens locals demandants del 
programa, segons criteris tècnics i poblacionals. 

• Contractar l’empresa o les empreses, segons lots territorials, que han de dur a 
terme les activitats previstes en el programa i les empreses avaluadores del 
programa. 

• Comunicar als ajuntaments i als consells comarcals les dades de l’empresa o 
empreses contractades segons la sol·licitud d’adhesió. 

• Finançar el programa. 
• Designar un referent tècnic de la Diputació o l’empresa avaluadora per seguir i 

executar el programa per a cada lot, i notificar-ho als ens locals i a les 
empreses contractistes i avaluadores.  

• Avaluar i validar les modificacions que hi pugui haver dels diferents àmbits. 
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• Dur a terme les accions de seguiment i control que es considerin oportunes 
per assegurar la correcta execució del programa. 

• Responsabilitzar-se de la comunicació del programa en l’àmbit corporatiu i 
municipal, així com dels resultats i del material de difusió externa resultant. 

8. FINANÇAMENT DEL PROGRAMA  
El finançament serà íntegrament a càrrec de la Diputació de Girona. 
9. EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT  
Del desenvolupament i la concreció de les previsions efectuades en aquest programa 
se’n farà càrrec el Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona. 
L’adopció dels acords necessaris per executar el programa correspondrà al diputat 
president de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació, llevat dels acords que, per la 
seva naturalesa o característiques, corresponguin a altres òrgans de la mateixa 
Diputació.” 
 
8. JG953/000229/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a Bitò Produccions, SL, per al finançame nt del Festival 
Temporada Alta 2016 (exp.2017/8171) 

 
Bitò Produccions, SL, amb seu a Salt, ha sol·licitat a la Diputació de Girona una 
subvenció nominativa per al finançament del Festival Temporada Alta, en l’anualitat 
2016, i s’ha instruït l’expedient corresponent (2017/8171). 
 
El Festival Temporada Alta arriba aquest any a la seva 25ena edició, consolidant-se 
com un dels principals festivals de teatre del País i declarat com el festival de tardor 
de Catalunya per la Generalitat de Catalunya. Un dels eixos de treball és el de la 
potenciació de l’autoria i de la creació catalana, la qual al llarg d’aquests mesos 
comparteix escenari amb les produccions internacionals. D’aquesta manera, en un sol 
projecte, es fomenta la creativitat local a la vegada que s’apropa a les comarques de 
Girona un tipus de teatre que difícilment hi tindria cabuda en un altre context. 
 
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 les activitats de promoció del teatre. 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. 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Bitò Produccions, SL, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
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Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un conveni, 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. Aprovar la minuta de conveni entre la Diputació de Girona i Bitò 
Produccions, SL, per a la celebració del Festival Internacional de Teatre Temporada 
Alta, de l’any 2016, el text del qual es transcriu com segueix:  
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I BITÒ PRODUCCIONS, SL, PER A 
LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE TEMPORADA 
ALTA DE L’ANY 2016 
Girona, 
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN: 
D’una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte 
pel seu president, el Sr. Pere Vila i Fulcarà, en virtut de les facultats conferides per 
acord de la Junta de Govern del ............, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi 
Batllori i Nouvilas 
I de l’altra, Bitò Produccions, SL, amb NIF B17310947, representada per la seva 
gerent, la Sra. Marta Montalban i Gallego, amb NIF...678X. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ: 
Des de l'any 1992 es porta a terme a la ciutat de Girona el Festival Internacional de 
Teatre, Temporada Alta. Al llarg dels anys, aquest festival ha eixamplat el seu abast 
territorial, incorporant el municipi de Salt, així com més recentment altres poblacions 
de les comarques de Girona (Banyoles, Sant Gregori, Torroella de Montgrí, Celrà, 
etc.). 
Aquest festival neix de la iniciativa privada, de la mà de Bitò Produccions SL, i compta 
des del seu inici amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona. Amb el creixement i 
la consolidació del Festival, s’hi incorporen noves administracions com ara 
l'Ajuntament de Salt, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. 
Temporada Alta és un festival de referència en arts escèniques a Catalunya, 
especialment perquè les seves especificitats el fan únic com a motor de l’escena 
catalana en tant que coprodueix espectacles amb els teatres públics catalans i amb 
companyies i productores privades del nostres país i perquè s'ha convertit en la porta 
d’entrada a Catalunya del teatre, la dansa i el circ internacionals.  
Alhora, Temporada Alta és estratègic en el panorama teatral estatal perquè 
actualment és el lloc on l’escena del nostre país es troba amb els productors i 
programadors internacionals. Cal remarcar que Temporada Alta s’ha convertit en 
l’espai de trobada entre el teatre llatinoamericà i el teatre europeu, de manera que el 
Festival és ara una porta que tant ajuda que arribin a Catalunya les grans produccions 
internacionals, com facilita que fora del nostre país es programin espectacles 
catalans. 
En l’àmbit internacional Temporada Alta té un posicionament importantíssim amb 
aliances amb Roma Europa Festival, Festival d’Istambul, Tonhelhuis de Brussel·les; 
el Festival participa també de diferents programes i produccions europeus de durada 
mitjana i llarga que l’obliguen a adoptar compromisos plurianuals. 
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El Festival, a banda de la seva vessant d'exhibició, i per tant de promoció de grups, 
artistes i directors catalans, nacionals i internacionals, és un motor de la producció 
teatral, tant a escala local com nacional. Per aquest motiu,  per al sector teatral gironí 
i català, Temporada Alta ha estat estratègic per al seu creixement, ja sigui artístic, 
tècnic, dramatúrgic, d’autors, etc.  
El Festival és una eina de promoció turística i cultural, tant de la ciutat de Girona com 
de les comarques gironines, i la seva capacitat d'atracció té un fort impacte en el 
sector productiu de Girona i el seu entorn. 
El Festival Temporada Alta forma part d'un sistema en l'àmbit de les arts escèniques, 
integrat per les programacions estables en arts escèniques, pel centre de producció el 
Canal, per l'escola de teatre El Galliner, per la sala La Planeta i pel suport al centre 
L'animal a l'esquena, entre d'altres. 
El Festival Temporada Alta ha comptat, des de la seva creació fa 25 anys, amb la 
complicitat activa i creixent de la societat civil en forma de mecenatge privat 
d’empreses interessades en un dels fets culturals més importants i de més gran abast 
(també internacional) de Girona i les seves comarques. 
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents  
PACTES 
Primer. Objecte del conveni 
1. Aquest conveni té per objecte regular el procediment de concessió de la subvenció 
directa, amb caràcter finalista, a Bitò Produccions, SL, per a la celebració de la 25a 
edició del Festival Internacional de Teatre Temporada Alta Girona-Salt, que es va dur 
a terme l’any 2016, en aplicació de la previsió dels articles 22.2.a i 28 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. Les subvencions tenen caràcter singular i estan destinades exclusivament a 
l’execució de despeses ordinàries d’organització, promoció, funcionament i 
desplegament del programa del Festival Internacional de Teatre Temporada Alta 
2016, el projecte, el pressupost i memòria econòmica que figuren a l’expedient 
electrònic 2017/8171, i no podran ser utilitzades per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
3. Aquesta ajuda reuneix els requisits de l’article 107.1 del Tractat de Funcionament 
de la Unió Europea per ser considerat un Ajut d’Estat i se subjecta a l'article 53, ajuts 
a la cultura i la conservació del patrimoni, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la 
Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut 
compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea (DOUE L187, de 26.6.2014). Compleix tots els 
preceptes generals i específics establerts a l'esmentat Reglament i, per donar 
compliment a les obligacions de publicació, es comunicarà a la Comissió Europea. 
4. Amb  tot el que no estigui previst en aquest conveni, hi serà d’aplicació el previst a 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la seva normativa de 
desenvolupament. 
Segon. Beneficiari de la subvenció 
El beneficiari de les subvencions és Bitò Produccions, SL, amb NIF B17310947. 
Tercer. Compromisos de Bitò Produccions, SL 
1. Organitzar i desenvolupar el Festival Internacional de Teatre Temporada Alta 2016. 
2. Mantenir la seu del Festival a la ciutat de Girona, amb la participació de municipis 
de l'entorn i del conjunt de les comarques de Girona.  
3.Considerar la Diputació de Girona com a una de les col·laboradores principals del 
Festival. 
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4. Presentar el projecte de Festival d’acord amb el que disposa la Llei de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
5. Complir amb totes les obligacions previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
Quart. Compromisos de la Diputació de Girona 
1. La Diputació de Girona subvencionarà amb dos-cents cinquanta mil euros 
(250.000,00 €), quantitat que correspon a un 7,70 % del cost total del Festival, a Bitò 
Produccions, SL, en concepte d’organització, promoció, funcionament i desplegament 
del programa del Festival Internacional de Teatre Temporada Alta 2016. 
La Diputació de Girona farà efectiva la subvenció del 2016 amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 500/3340/47924 - “A Bitò Produccions, SL-Temporada Alta 2016”, del 
pressupost corporatiu de l’any 2017. 
Cinquè. Compatibilitat 
Les subvencions són compatibles 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 les de la Diputació de Girona, en cap 
cas no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada. 
Sisè. Despeses subvencionables 
1. Es consideren subvencionables aquelles despeses directes i indirectes que de 
manera indubtable responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin 
estrictament necessàries i que es van realitzar durant l’organització i celebració del 
Festival de l’any 2016, encara que no estiguin efectivament pagades amb anterioritat 
a la finalització del termini de justificació, i que figuren en el pressupost de despeses 
del Festival, que s’annexa al present conveni. 
No són subvencionables les despeses d’amortització de béns inventariables ni les 
despeses incloses en el concepte “Producció Bitò” com a marge de la societat. 
2. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera i 
d’administració es consideren subvencionables si estan directament relacionades 
amb l’activitat subvencionada i son indispensables per a l’adequada preparació o 
execució del Festival. 
3. Les despeses indirectes s’imputaran a l’activitat subvencionada en la part que 
raonablement correspongui d’acord amb els principis i normes de comptabilitat 
generalment acceptades i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponen 
al període en què es realitza l’activitat. Aquestes seran, com a màxim, del 15 % del 
pressupost del projecte. 
4. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser 
superior al valor de mercat. En el cas que l’import de la despesa subvencionable 
superi les quanties establertes per a la contractació menor en la normativa vigent de 
contractació pública, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, excepte que per les seves especials característiques no existeixi 
en el mercat suficient nombre de proveïdors ad hoc, o que la despesa s’hagués 
realitzat amb anterioritat a la firma d’aquest conveni. 
L’elecció entre les ofertes presentades es realitzarà amb criteris d’eficiència i 
economia i, quan l’elecció no recaigui en la proposta econòmica mes avantatjosa, 
caldrà justificar-ho expressament en una memòria. 
No es podrà concertar l’execució total o parcial de les despeses subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui prèviament l’autorització de l’òrgan 
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competent de la Diputació de Girona. Aquesta en cap cas podrà ser superior al 50 % 
del pressupost de l’activitat. 
Tampoc no 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.  
En el cas de subcontractar per un import superior al 20 % de l’import de la subvenció, 
es requerirà el beneficiari que signi per escrit el corresponent contracte, i l’òrgan 
competent de la Diputació de Girona que n’aprovi l’autorització prèviament, d’acord a 
l’article 29 de la Llei 38/2006, de 17 de novembre, general de subvencions. 
En el cas de subcontractació, no existirà cap vinculació entre la Diputació de Girona i 
l’empresa subcontractada, sens perjudici del deure de col·laboració de l’empresa en 
els termes que disposa l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
Setè. Justificació de les subvencions 
1. La justificació de les subvencions es realitzarà presentant el compte justificatiu i 
aportant un informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre 
Oficial d’Auditors de Comptes dependent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes, prèviament seleccionat per la Diputació de Girona. La presentació de la 
justificació es farà a la Diputació de Girona i haurà de ser per l’import total de 
3.245.105,80 € (tres milions dos-cents quaranta-cinc mil cent cinc euros amb vuitanta 
cèntims), que correspon a les despeses relacionades a la sol·licitud de subvenció. 
2. El compte justificatiu, contindrà: 
Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 
aquest conveni, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. La 
memòria haurà de fer constar per a cada una de les actuacions els tràmits i resultats 
obtinguts, així com la forma de desenvolupament de l’activitat, amb expressa 
indicació de les modificacions obtingudes en les actuacions annexades al conveni.  
Una memòria econòmica abreujada, justificativa del cost de les activitats realitzades, 
que contindrà:  
Una relació classificada de les despeses, amb indicació del creditor i del document, el 
seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. 
La indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals o indirectes 
incorporats a la relació de despeses esmentades en l’apartat anterior. 
Una relació detallada d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència. 
Els tres pressupostos que en aplicació de l’article 31.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, ha de sol·licitar el beneficiari, i l’escrit justificatiu 
de l’elecció de l’oferta quan aquesta no recaigui en l’oferta econòmica més 
avantatjosa. 
Una declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o 
d’administració de l’entitat beneficiària, 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). 
3. L’informe de l’auditor de comptes ha d’ajudar els òrgans concedents de les 
subvencions en la tasca de comprovació de l’adequada justificació, en recollir aquells 
fets o excepcions que puguin suposar un incompliment per part del beneficiari de la 
normativa aplicable o de les condicions imposades per a la percepció de la subvenció. 
4. Les actuacions professionals de l’auditor de comptes estaran subjectes a la norma 
d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que figura 
com a annex a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig. 
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5. Quan l’auditor de comptes sigui requerit per l’entitat beneficiària per a la revisió del 
compte justificatiu, aquest encàrrec es formalitzarà en un contracte que es 
formalitzarà entre l’auditor i l’entitat beneficiària. El cost dels treballs serà a càrrec de 
l’entitat beneficiària, i fins a 1.000,00 €. es considerarà depesa subvencionable de 
l’activitat subvencionada. 
6. S’estableix com a data límit de justificació de les subvencions concedides el 28 de 
febrer de 2018. 
Vuitè. Pagament i reintegrament 
1. Un cop signat el present conveni, el pagament de la subvenció, de 250.000,00 € 
(DOS-CENTS CINQUANTA MIL EUROS), es farà quan s’hagi justificat pel beneficiari 
la realització de l’activitat en els terminis previstos en el punt 7 del present conveni. 
2. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció i del 
reintegrament de la part anticipada en el supòsit de falta de justificació o de 
concurrència d’alguna de les causes previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
3. 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. En qualsevol cas, es reduirà l’import de la subvenció quan 
els ingressos obtinguts superin la despesa efectiva. 
Novè. Control financer de les subvencions 
1. La competència per a l’exercici del control financer de les subvencions previstes en 
aquest conveni correspondrà a la Intervenció de la Diputació de Girona, i s’efectuarà 
de conformitat amb el que es preveu al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
2. El control financer es podrà estendre a les persones físiques o jurídiques a què es 
trobi associat Bitò Produccions, SL, així com a qualsevol altra persona susceptible de 
presentar un interès en la realització de les activitats subvencionades. 
Desè. Difusió i publicitat 
En els materials informatius i de difusió, així com en les accions de publicitat relatives 
a l’objecte d’aquest conveni, s’haurà de fer esment explícit a la col·laboració de la 
Diputació de Girona, i s’haurà d’incorporar la imatge corporativa de les tres 
administracions. 
Onzè. Comissió de Seguiment 
Per garantir el seguiment i avaluació del conveni i del seu objecte es crea una 
comissió de seguiment formada per: 
- Dos  representants de la Diputació de Girona 
- Dos representants de Bitò Produccions, SL 
Dotzè. Infraccions i sancions administratives 
El règim sancionador aplicable a aquesta subvenció és l’establert al títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb les especificacions 
oportunes en matèria de règim local, de conformitat amb el títol XI de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
El procediment s’adequarà a les previsions establertes en la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, 
d’aplicació supletòria, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, que regula el 
procediment sancionador en àmbits de competència de la Generalitat. 
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 establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 29 
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de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, 
entre d’altres, les següents:  
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i 
el compliment dels drets dels usuaris. 
La bona fe. 
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.  
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici dels seus càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que els 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 del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 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. Vigència del conveni 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la signatura fins al 28 de febrer 
de 2018, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 
nascudes en aplicació de les seves previsions. 
Quinzè. Extinció 
Són causes d’extinció d’aquest conveni:  
L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts 
L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el 
conveni per cadascuna de les parts 
Les causes generals previstes a la legislació vigent 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a 
un sol efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOS-CENTS CINQUANTA 
MIL EUROS, (250.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47927 
del pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del 
conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb 
la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s’hagin pogut advertir. 
 
QUART. Notificar aquest acord a Bitò Produccions, SL, amb NIF B17310947,  amb 
indicació dels recursos procedents. 
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9. JG953/000240/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Monuments (018): Anul·lació romanent no justificat  i acta de 
tancament de l'ajut extraordinari atorgat l'any 201 6 al Consorci de l'Alta 
Garrotxa per a la restauració de la rectoria de San t Aniol (exp. 2016/4421) 

 
Vista la legislació aplicable, articles 30, 34 i 35 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
General de Subvenció, articles 70 i 71 del Reial decret 887/2006, de 21 juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, aprovada pel Ple en la sessió del 21 de febrer 
del 2012. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2016 es va 
atorgar una subvenció extraordinària per a la restauració de la rectoria de Sant Aniol 
d’Aguja. 
 
Atès que en data 28 de juliol de 2017 es va justificar la subvenció concedida, però els 
documents presentats no justificaven la totalitat de la quantia atorgada i que no es va 
respondre al requeriment perquè es justifiqués l’import pendent. 
 
Atesos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la 
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Declarar la pèrdua del dret d'obtenir la part no justificada de la subvenció 
atorgada per la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2016, en no haver 
presentat els corresponents justificants, i ordenar el tancament i arxiu de expedient 
que es detalla a continuació: 
 

Núm. Exp. Destinatari Obra Subvenció 

RM/4421 Consorci de l’Alta 
Garrotxa 

Restauració de la rectoria de Sant 
Aniol 

1.397,50 € 

 
SEGON. Comunicar el present acord als interessats amb la indicació dels recursos 
procedents. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al 
seu coneixement i efectes. 
 
10. JG953/000242/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa per a l'Energia_Centre d'Ensenyaments Ar tístics i 
Professionals_Escola de Música de Palafrugell (exp.  2017/8779) 

 
L’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals, de Palafrugell, ha sol·licitat 
una subvenció nominativa per al finançament de la posta en marxa i funcionament del 
centre L’Energia i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/8779). 
 
La creació de L’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals de Palafrugell 
ve motivada per la necessitat d’oferir als estudiants de música del Baix Empordà 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 22

l’oportunitat de continuar amb els estudis professionals sense haver-se de desplaçar a 
Girona. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb equipaments culturals estratègics. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Escola de Música de Palafrugell, Activitats de 
Conservatori, 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’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics 
Professionals de Palafrugell, per al finançament de la posta en marxa i funcionament 
del centre, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/8779 L’Energia, Centre 
d’Ensenyaments 
Artístics de 
Palafrugell 

B17377177 L’Energia, 
Centre 
d’Ensenyamen
ts Artístics 

De l’1 de 
setembre del 
2016 al 31 
d’agost del 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

167.911,00 € 167.911,00 € 10.000,00 € 5,96 % 167.911,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47926 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 1 de setembre del 
2016 al dia 31 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 
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subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que L’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals, accepta 
la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 10.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 5,96 %, 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’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals, ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 167.911,00 € 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 de les activitats del centre. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació. 
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de desembre 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’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals, presenti la 
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
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conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el 
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions 
que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. 
 
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’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics 
Professionals, 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’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals 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’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics 
Professionals, amb seu a Palafrugell. 
 
 
11. JG953/000035/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Recursos Humans (012): Abonar les ajudes per estud is del 
personal eventual i dels seus fills, curs 2017-2017 , 1a convocatòria (exp. 
2017/8775) 

 
Examinades les peticions formulades pel personal eventual de confiança que poden 
beneficiar-se de les ajudes per estudis i altres finalitats educatives d’ells i dels seus 
fills, d’acord amb el punt 8 del règim de condicions de treball del personal eventual de 
la Diputació de Girona, aprovat en sessió plenària extraordinària i urgent de 15 de 
juliol de 2015. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 210/2210/16204 del 
vigent pressupost de la Corporació. 
 
Per tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
Abonar al personal eventual de la Diputació que s’indiquen en la nòmina que forma 
part de l’expedient administratiu les quantitats corresponents a les ajudes per estudis 
propis o dels seus fills (Curs 2017-2018, 1a. convocatòria), d’acord amb el punt 8 del 
règim de condicions de treball del personal eventual de la Diputació de Girona, 
aprovat en sessió plenària extraordinària i urgent de 15 de juliol de 2015, i amb càrrec 
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a la partida 210/2210/16204 del vigent pressupost de la Corporació. L’esmentada 
nòmina es transcriu literalment tot seguit: 
 
 

Núm. DNI 
Total 

empleat Total Fills TOTAL 

1 ...912Y -- 568,32 568,32 

2 ...694A -- 619,98 619,98 

3 ...131W -- 1033,31 1033,31 

4 ...236S -- 516,66 516,66 

5 ...086H -- 516,66 516,66 

6 ...744H -- 258,33 258,33 

7 ...937M -- 619,98 619,98 

TOTAL -- 4.133,24 4.133,24 

 
 
12. JG953/000037/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Pr esidència de 
data 21 de novembre de 2017, de l'aprovació del con veni de col·laboració 
amb la Fundació  La Caixa", per al desenvolupament d'actuacions i 
projectes de conservació de la natura (exp. 2017/83 72) 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de la Presidència de data 21 
de novembre de 2017 relatiu a la formalització d’un conveni de col·laboració amb “La 
Caixa” per al desenvolupament d’actuacions i projectes de conservació de la natura a 
la demarcació de Girona. L’esmentat decret es transcriu literalment tot seguit:  
 
“La Diputació de Girona té com a un dels seus objectius preferents la restauració 
d’espais naturals degradats i la preservació de la biodiversitat de la demarcació de 
Girona.  
L’objectiu prioritari de la Diputació de Girona en aquest àmbit és garantir la 
preservació dels valors naturals i paisatgístics de la demarcació de Girona, la flora i 
fauna associada als espais naturals del territori gironí, i el desenvolupament 
socioeconòmic sostenible.  
En aquest marc, el departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona 
desenvolupa des de fa anys projectes i accions encaminades a la conservació dels 
sistemes naturals i la biodiversitat. 
La Fundació Bancària ”la Caixa”, mitjançant la seva Obra Social, persegueix la millora 
de la qualitat de vida dels ciutadans a través del desenvolupament social, cultural i 
ambiental, amb la finalitat d’assolir un desenvolupament humà sostenible i, amb 
aquest fi, desenvolupa un gran nombre de programes ambientals i socials dirigits a la 
conservació i millora de l’entorn natural, així com a la promoció de la integració social 
dels col·lectius de persones desafavorides. 
Els programes de la Fundació Bancària "la Caixa" inclouen el desenvolupament de 
les seves actuacions mitjançant la col·laboració amb entitats tant privades com 
públiques.  
Atès que existeix crèdit suficient en el pressupost de 2017 per atendre la despesa 
prevista de recursos humans. 
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D'acord amb els antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent 
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de bases del règim local), 
RESOLC 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni amb “la Caixa”, que presenta el 
següent tenor literal:  
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA  I LA FUNDACIÓ 
BANCÀRIA ”LA CAIXA” PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS I PROJECTES DE 
CONSERVACIÓ DE LA NATURA A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA. 
GIRONA, ..................................................... 
REUNITS 
D’una banda, la Diputació de Girona, representada pel ................, assistit 
..........................., en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern 
de ... 
I de l’altra banda, el Sr/a. ..........................,  Director/a Territorial de Catalunya de 
CaixaBank, S.A., i el Sr/a.  ……………………, Director/a Corporatiu de Recerca i 
Estratègia de la Fundació Bancària “la Caixa”, que actuen en nom i representació de 
la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (en 
endavant, Fundació Bancària “la Caixa”), amb CIF G-58899998 i domicili a 
....................................................... 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per contractar i 
obligar-se per mitjà d’aquest document, i els compareixents manifesten que tenen 
vigents els seus càrrecs o poders i que són suficients per obligar les seves 
representades, i per això 
MANIFESTEN 
I. Que un dels objectius preferents de la Diputació de Girona mitjançant la seva àrea 
de medi ambient és la preservació de la biodiversitat i la recuperació dels valors 
naturals en l’àmbit de la demarcació de Girona, amb l’objectiu final de preservar el 
benestar dels ciutadans. Dins la seva tasca de preservació dels valors naturals i 
paisatgístics d’aquestes zones, i per tal d’assolir uns sistemes més valuosos i 
estables ecològicament davant de les pressions i agressions externes a què puguin 
estar sotmesos, la Diputació de Girona du a terme la planificació i la gestió activa dels 
espais que gestiona, els quals estan inclosos a la Xarxa Natura 2000 o altres xarxes 
ecològiques de protecció o figures similars. 
II. Que la Fundació Bancària ”la Caixa” preveu en els seus objectius la realització 
d'obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, 
atenent les diferents necessitats de la societat. La missió de la Fundació Bancària “la 
Caixa” és construir una societat millor i més justa, donant més oportunitats a les 
persones que més ho necessiten. Amb aquesta finalitat, la Fundació Bancària “la 
Caixa” busca la millora de la qualitat de vida dels ciutadans mitjançant el 
desenvolupament social, cultural i ambiental amb la finalitat d’aconseguir un 
desenvolupament humà sostenible i, amb aquest objectiu, desenvolupa un gran 
nombre de programes socials dirigits a la promoció de la integració social dels 
col·lectius de persones desfavorides. 
A més la Fundació Bancària "la Caixa" desenvolupa programes de foment de la 
recerca i el coneixement, científics, mediambientals, culturals i educatius amb una 
vocació transformadora a més de promoure l’apropament de la ciència, la cultura i el 
procés de recerca a la ciutadania. 
III.- Que, davant de l’existència d’objectius coincidents i de l’interès recíproc entre la 
Diputació de Girona i Fundació Bancària ”la Caixa” les parts han acordat de 
subscriure aquest conveni, que sotmeten als següents: 
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P A C T E S 
PRIMER. OBJECTE 
Aquest conveni té per objecte establir les condicions per a l’execució d’actuacions en 
projectes de recerca en medi ambient i salut, i actuacions de millora del patrimoni 
natural amb la participació de col·lectius de persones socialment desfavorides en 
situació o amb risc d’exclusió social. Aquestes actuacions seran gestionades per la 
Diputació de Girona. 
SEGON. ACTUACIONS I OBJECTIUS 
En el marc del present conveni i seguint els procediments aquí regulats, s’acordarà 
l’execució d’actuacions relacionades amb projectes de recerca en medi ambient i 
salut o actuacions de millora del patrimoni natural executades per col·lectius de 
persones socialment desfavorides en situació o amb risc d’exclusió social. 
Aquestes actuacions es concretaran en un programa de treball que serà aprovat per 
la Comissió de Seguiment segons es regula més endavant. 
TERCER. EXECUCIÓ DEL CONVENI 
Les actuacions concretes que es duran a terme en virtut d’aquest conveni es 
detallaran en un programa de treball que està regulat en el pacte quart.  
Correspon a la Diputació de Girona la gestió i l’execució de les actuacions que 
integrin el pla de treball que s’aprovi. 
La Diputació de Girona assumeix el compliment de tots els tràmits necessaris per al 
desenvolupament del pla de treball, les autoritzacions i informes preceptius, i la 
disposició dels mitjans tècnics i humans que calguin per a l’execució de les accions 
que són objecte d’aquest conveni. 
QUART. PROGRAMA DE TREBALL: APROVACIÓ, SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ 
Per a l’aprovació, el seguiment i la justificació de les actuacions que integraran el 
programa de treball, se seguirà el procediment següent: 
1.- Aprovació del programa de treball. 
La Diputació de Girona presentarà als membres de la Comissió de Seguiment, abans 
de la primera reunió d’aquest òrgan, les propostes d’actuacions que integraran el 
programa de treball, mitjançant una fitxa descriptiva, per tal que els membres de la 
Comissió les puguin avaluar i sigui possible valorar-les a la primera reunió de l’òrgan 
esmentat. 
La fitxa descriptiva de les propostes d’actuacions haurà de contenir la informació 
següent: 

a. Memòria descriptiva de les propostes, pressupost estimat i calendari 
d’execució estimat. 

b. Indicació dels col·lectius de persones socialment desfavorides, en situació o 
amb risc d’exclusió social, que puguin participar en les actuacions proposades 
o a les que vagin dirigides les actuacions, si s’escau. 

c. Descripció dels projectes de recerca proposats i centres de recerca implicats.  
2.- Seguiment dels projectes realitzats dins de cada programa de treball. 
La Diputació de Girona  haurà de facilitar a la Comissió de Seguiment, amb la 
periodicitat que s’acordi i d’acord amb el calendari i les indicacions que la Comissió li 
hagi subministrat, les dades i la documentació necessàries perquè la Comissió pugui 
avaluar a les seves reunions l’evolució dels projectes en curs. 
3.- Justificació dels projectes realitzats en cada programa de treball. 
Per tal de justificar la realització dels projectes continguts al programa de treball 
corresponent, un cop realitzats (completament o per fases, si es tracta de projectes 
complexos), caldrà aportar a la Comissió de Seguiment la documentació següent: 
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a. Memòria descriptiva de cada projecte i certificat de la Diputació de Girona pel 
que fa a la correcta execució dels projectes. 

CINQUÈ. PRESSUPOST 
L'aportació de la Fundació Bancària “la Caixa” per dur a terme les actuacions 
previstes en aquest conveni és d’un màxim total de quatre-cents cinquanta mil euros 
(450.000,00.- EUR), que la Fundació Bancària “la Caixa” aportarà a la Diputació de 
Girona en els següents termes i condicions: 

- Fundació Bancària “la Caixa” farà efectiva, posteriorment a l’aprovació per part de 
la Comissió de Seguiment del programa de treball aprovat, una aportació inicial 
equivalent al 50% del cost dels projectes que s’hagin aprovat. 

- L’altre 50% es farà efectiu quan es justifiqui l’execució i aprovació de la Fundació 
Bancària “la Caixa”, de les actuacions previstes al programa de treball 
corresponent. 

La Diputació de Girona, remetrà les corresponents sol·licituds d'abonament al següent 
apartat de correus, indicant el número de comanda que la persona de contacte de 
l’entitat li hagi facilitat: Fundació Bancària "la Caixa": ..................................... 
El pagament de les aportacions indicades es farà efectiu dins dels seixanta dies 
següents a la recepció per part de Fundació Bancària “la Caixa” del document de 
sol·licitud de pagament corresponent, un cop validat per aquella entitat. 
Els pagaments es faran al següent compte corrent titularitat de La Diputació de 
Girona: ................................... 
Tots els moviments financers relatius a la gestió de projectes socials que es derivin 
d’aquest conveni i que depenguin de la Diputació de Girona, es realitzaran des 
d’aquest compte. 
SISÈ. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
Per al seguiment de l’execució i interpretació d’aquest conveni es crearà, des del 
moment de la signatura, una Comissió de Seguiment que tindrà la composició 
següent: 
- Dos representants de la Fundació Bancària “la Caixa”. 
- Dos representants de la Diputació de Girona. 
- Un/a secretari/tària, amb veu i sense vot, que serà un/a dels representants de la 

Diputació que s’encarregarà de redactar les actes de les reunions de la Comissió 
de Seguiment, i les tasques que se li encomanin. 

De comú acord entre ambdues parts, podran assistir a la Comissió de Seguiment, 
amb veu però sense vot, els tècnics que, per raó de la matèria, cada part consideri 
necessaris. 
La Comissió tindrà com a funcions, a més de totes les que es desprenen del text 
d’aquest conveni: 
- Dur a terme el seguiment del compliment del conveni, incloent-hi el seguiment de 

la implementació dels projectes que s’hi consideren i dels seus efectes econòmics 
i socials. 

- Si escau, establir un programa específic d’actuacions a desenvolupar. 
- Revisar els aspectes operatius de les actuacions incloses en el programa de 

treball, introduint-hi les correccions que es considerin necessàries per al bon 
funcionament. 

- Definir i aprovar el pla de comunicació que s’estableix més endavant. 
- Resoldre de comú acord qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la 

interpretació o aplicació del conveni. 
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El règim de reunions ordinàries de la Comissió serà d’un mínim de tres cops l’any. A 
més, la Comissió es reunirà amb caràcter extraordinari a petició de qualsevol de les 
dues parts signants. 
L’adopció d’acords per part de la Comissió de Seguiment requerirà el consens de 
Fundació Bancària “la Caixa” i la Diputació de Girona. 
Després de cadascuna de les reunions de la Comissió de Seguiment, s’estendrà 
l’acta corresponent, que s’enviarà a tots els membres assistents a les reunions per tal 
que hi donin la seva conformitat i es pugui procedir a signar-la. 
SETÈ. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
Ambdues parts consideren que és d’interès difondre els objectius i activitats 
desenvolupats en el marc d’aquest conveni per tal de fomentar el respecte i la 
sensibilització de la societat pel que fa a la integració social dels col·lectius de 
persones desfavorides. Per fer-ho, les parts acordaran de manera conjunta, al si de la 
Comissió de Seguiment, l’elaboració de presentacions davant de la premsa de les 
actuacions que es duguin a terme en el desenvolupament d’aquest conveni. 
Les presentacions davant de la premsa de les actuacions que es duguin a terme en el 
desenvolupament d’aquest conveni es faran de manera activa i coordinada entre les 
dues parts signants d’aquest conveni, que hi dedicaran els seus màxims esforços 
perquè tinguin un gran abast. 
Ambdues parts signants participaran en termes d’equivalència en els actes de 
presentació, recepció o inauguració derivats d’actuacions considerades en aquest 
conveni, per a la qual cosa es mantindran informats, amb l’antelació suficient a la 
celebració dels actes. 
En totes les accions de difusió, informació o divulgació que es facin en relació amb les 
actuacions objecte d’aquest conveni, es farà referència a les institucions intervinents 
d’acord amb les normes d’identitat corporativa respectives. 
Els materials i els actes o activitats de comunicació que resultin de la present 
col·laboració s'han de comunicar, en tot cas, prèviament a la seva difusió, a la 
Fundació Bancària "la Caixa", per a la seva aprovació expressa. 
VUITÈ.- ACCÉS A INFORMACIÓ 
La Diputació de Girona autoritza a la Fundació Bancària “la Caixa”, així com les 
empreses que aquesta entitat pugui contractar amb aquesta finalitat, a verificar el 
compliment dels procediments i mètode de treball acordats mitjançant aquest conveni 
i el programa de treball corresponent, tot comprometent-se a facilitar-los l’accés als 
locals, a la documentació i/o a la informació que calgui d’acord amb la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
NOVÈ. DURADA DEL CONVENI 
Aquest conveni entra en vigor el dia de la seva signatura i finalitza a 31 de desembre 
de 2019. 
DESÈ. RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
Les parts tenen la voluntat de complir i seguir els termes del conveni segons l’esperit de 
bona entesa i participació que l’ha promogut, i es comprometen a intentar resoldre en 
primera instància les divergències que poguessin sorgir segons termes d’equitat. 
Es podrà resoldre aquest conveni per mutu acord, per incompliment d’alguna de les 
clàusules per part de qualsevol de les parts signants (que podrà donar lloc a la 
denúncia motivada del conveni amb un termini de preavís de tres mesos) o per 
concurrència de qualsevol altra causa legal de resolució. En aquest cas, s’adoptaran 
les decisions necessàries per a la liquidació adequada del conveni. 
La Comissió de Seguiment continuarà en funcions i serà l’encarregada de resoldre les 
qüestions que es poguessin plantejar en relació amb les actuacions en curs o 
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derivades del conveni i, també, en el cas que se’n produís l’extinció, fins que no es 
resolguin les qüestions pendents. 
Les facultats de resolució que es preveuen aquí s’estableixen sense perjudici del dret 
de cadascuna de les parts de sol·licitar una indemnització pels danys i perjudicis que 
pugui haver ocasionat la part incomplidora. 
ONZÈ. NATURALESA 
Aquest conveni s'interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. En 
particular, aquest conveni té naturalesa de conveni de col·laboració empresarial en 
activitats d'interès general a l'empara de l'article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge. 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, en el lloc i la data que 
apareixen a l’encapçalament. 
Per la Diputació de Girona, ....................................... Per la Fundació Bancària “la 
Caixa”, ..................................”. 
SEGON. Aprovar i autoritzar l'aportació de la Diputació de Girona per dur a terme les 
actuacions previstes en aquest conveni per un import de 52.015,50 euros, en 
concepte de 50% dels costos de gestió del conveni i que es corresponen amb els 
costos laborals d’un tècnic A2 contractat per la Diputació, repartits de la següent 
manera: 

Aplicacions pressupostàries  2017 2018 2019 TOTAL

300 1700 13100 Remuneració 
personal laboral temporal 937,88 7.299,26 7.299,26 15.536,40 

300 1700 13102 Altres 
remuneracions p. Laboral 1.598,04 11.186,28 11.186,28 23.970,60 

300 1700 16000 Quotes patronal a 
la Seguretat Social  500,34 6.004,08 6.004,08 12.508,50 

TOTAL  3.036,26 24.489,62 24.489,62 52.015,50 
TERCER. Condicionar la despesa futura a l’existència de crèdit en els corresponents 
pressupostos. 
QUART. Designar el Servei de Medi Ambient com a centre gestor del conveni. 
CINQUÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura del conveni i dels 
documents que siguin necessaris per al desplegament del present acord.  
SISÈ. Comunicar el present acord a la Fundació Bancària “la Caixa” i a la Intervenció 
de Fons. 
SETÈ. Ratificar la present resolució a la propera Junta de Govern que se celebri.” 
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica Administració i Hisenda, per unanimitat ACORDA 
ratificar l’esmentat decret més amunt transcrit literalment, en tot el seu contingut i tal 
com ha estat redactat. 
 
 
13. JG953/000038/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Pr esidència de 
data 23 de novembre de 2017, relatiu a l'aprovació de la pròrroga a 
l'Ajuntament de Breda dins del programa "El Montsen y a l'Escola" (exp. 
2017/6078) 
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Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el Decret de la Presidència de data 23 
de novembre de 2017 relatiu a l’aprovació d’una pròrroga en el termini de justificació 
de la subvenció a l’Ajuntament de Breda dins el programa “El Montseny a l’Escola”. 
L’esmentat decret es transcriu literalment tot seguit:  
 
“La Diputació de Girona va aprovar, per acord de la Junta de Govern de data 18 de 
juliol de 2017, el conveni de col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament de Breda 
per al desenvolupament del programa pedagògic “El Montseny a l’Escola”- CN/2833- 
Exp. 2017/6078, amb termini de justificació el  de novembre de 2016. 
Vist l’informe del servei de Medi Ambient, que es transcriu íntegrament, d’acord amb 
el següent tenor literal: 
“INFORME DEL CENTRE GESTOR DE MEDI AMBIENT 
Assumpte: Pròrroga del termini de justificació de les despeses del curs escolar 
2016/17 dins el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 
Breda per al desenvolupament del Programa Pedagògic “El Montseny a l’escola”. 
CN/2833. 
A data d’avui no s’ha signat el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Breda per al desenvolupament del Programa Pedagògic “El Montseny 
a l’escola” i per tant no es pot complir, per al curs escolar 2016/17, el termini de 
justificació de les despeses establert per abans del 15 de setembre, contemplat en el 
pacte setè de l’esmentat conveni. 
D’acord amb el que estableixen la normativa de procediment administratiu,  i 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.   
S’INFORMA 
Que es considera favorablement la concessió d’ofici d’una pròrroga a l’Ajuntament de 
Breda per a la presentació de la justificació de les despeses del curs escolar 2016/17 
dins el conveni per al desenvolupament del Programa Pedagògic “El Montseny a 
l’escola” fins al dia 30 de desembre de 2017; aquesta data no sobrepassa la meitat 
del període inicial. 
Que el present acord sigui aprovat per decret de Presidència a ratificar per Junta de 
Govern. 
D'acord amb els antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent 
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de bases del règim local),  
RESOLC 
PRIMER. Concedir a l’Ajuntament de Breda, una pròrroga, fins a data 30 de 
desembre de 2017, per a la presentació de la corresponent justificació. 
 SEGON. La concessió d’aquest canvi no modifica cap altra condició dels ajuts 
esmentats i en cas que els beneficiaris no la justifiquin dins del nou termini 
assenyalat, s’iniciarà l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. 
TERCER. Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern. 
QUART. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Breda”. 
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica Administració i Hisenda, per unanimitat ACORDA 
ratificar l’esmentat decret més amunt transcrit literalment, en tot el seu contingut i tal 
com ha estat redactat. 
 
14. JG953/000039/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació del Decret d e Presidència de 
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data 6 de novembre de 2017, relatiu a l'acceptació de la renúncia de la 
subvenció atorgada a l'Ajuntament de Cassà de la Se lva per l'asfalt del 
cami dels bombers (exp. 2017/5500) 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el Decret de la Presidència de data 6 de 
novembre de 2017 relatiu a l’acceptació de la renúncia de la subvenció atorgada a 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a l’asfaltat del camí dels bombers. L’esmentat 
decret es transcriu literalment tot seguit:  

 

“La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 4 de juliol de 2017, va 
concedir a l’Ajuntament de Cassà de la Selva una subvenció de 40.000,00 € per a 
l’asfaltat del camí dels bombers(expedient número 2017/5500), amb càrrec a la 
partida 400/9420/76202 del pressupost general de 2017 i amb un termini per a 
justificar fins el 15 de novembre de 2017. 
En data 30 d’octubre de 2017 l’Ajuntament presenta escrit de renúncia comunicant 
que finalment el projecte no s’ha realitzat. 
D'acord amb aquests antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent 
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de bases del règim local), proposo elevar a la Presidència de la Diputació la 
següent:  
RESOLUCIÓ 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva, per import de 40.000,00 €, concedida per l’asfaltat del camí 
dels bombers, i en conseqüència deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern 
del dia 4 de juliol de 2017. 
SEGON. Anul·lar el document comptable AD número 220170014561 per import de 
40.000,00 €. 
TERCER. Notificar a l’Ajuntament de Cassà de la Selva la present resolució”. 
 
Per tot això, el diputat president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica 
Administració i Hisenda proposa a la Junta de Govern que ratifiqui l’esmentat decret 
més amunt transcrit literalment, en tot el seu contingut i tal i com ha estat redactat. 
 
15. JG953/000040/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Pr esidència de 
data 23 de novembre de 2017, relatiu a l'autoritzac ió del canvi de destí a 
diversos ajuntaments dins el Fons de Cooperació Eco nòmica i Cultural 
2017 (exp. 2017/519) 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de la Presidència de data 23 
de novembre de 2017 relatiu a l’autorització del canvi de destí de diversos 
ajuntaments de la subvenció dins el Fons de Cooperació Econòmic i Cultural, 2017. 
L’esmentat decret es transcriu literalment tot seguit:  
 
“Vista la petició que presenten diversos ajuntaments de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017. 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria i de 
conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la 
Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local), proposo 
elevar a la Presidència de la Diputació la següent:  
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RESOLUCIÓ: 
PRIMER. Autoritzar als ajuntaments relacionats el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, pel concepte i 
l’import que es detallen.  

Ajuntament  Exp.  Concepte  Canvi Destí  Subvenció € 

Garriguella 1376/2017 Enllumenat públic i 
manteniment via 
pública 

Enllumenat públic 30.312,00 

Llambilles 1392/2017 Enllumenat públic Enllumenat públic 
i neteja viària 

27.816,00 

Palol de 
revardit 

1474/2017 Enllumenat públic i 
camins municipals 

Enllumenat públic 29.163,00 

SEGON. Autoritzar a l'Ajuntament de Garrigàs i al de Pardines el canvi de condicions 
de la subvenció que tenen concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2017 pel concepte i l’import que es detallen.  

Ajuntamen t Exp.  Concepte  Subvenció  
concedida 

Canvi Condicions  
NOVA SUBVENCIÓ 

Garrigàs 1373/2017 1. Enllumenat 
públic 

10.000,00 5.000,00 

  2. Neteja viària 4.913,29 9.913,29 

  Total 14.913,29 14.913,29 

 
Ajuntament  Exp.  Concepte  Subvenció  

concedida 
Canvi Condicio ns.  
NOVA SUBVENCIÓ 

Pardines 1483/2017 1. Enllumenat 
públic 

13.500,00 10.179,85 

  2. Pavimentació i 
manteniment vies 
públiques 

13.368,00 16.688,15 

  Total 26.868,00 26.868,00 

TERCER. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de novembre 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 2017. 
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern”. 
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica Administració i Hisenda acorda ratificar 
l’esmentat decret més amunt transcrit literalment, en tot el seu contingut i tal i com ha 
estat redactat.  
 
16. JG953/000004/2017-PPCIRENT; Proposta Pres. CI R ègim Econ. i Noves 

Tecn. ; Recursos Humans (012): Abonar les ajudes per estud is del personal 
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funcionari, laboral i dels seus fills, curs 2017-20 18. 1a convocatòria (exp. 
2017/8776) 

 
Examinades les peticions formulades pels funcionaris i personal laboral de la 
Diputació de Girona per tal de percebre les ajudes per estudis dels propis funcionaris i 
dels seus fills (Curs 2017-2018, 1a. convocatòria), previstes als articles 50 i 51 del 
Conveni-Acord de condicions de treball del personal laboral i funcionari de la 
Diputació de Girona. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 210/2210/16204 del 
vigent pressupost de la corporació. 
 
Per tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Abonar als funcionaris i personal laboral de la Diputació que s’indiquen en 
la nòmina que forma part de l’expedient administratiu les quantitats corresponents a 
les ajudes per estudis propis o dels seus fills (Curs 2017-2018, 1a. convocatòria), 
d’acord amb el que preveuen els articles 50 i 51 del Conveni-Acord de condicions de 
treball del personal laboral i funcionari de la Diputació de Girona, amb càrrec a la 
partida 210/2210/16204 del vigent pressupost de la Corporació. L’esmentada nòmina 
es transcriu literalment tot seguit: 
 

Núm. DNI 
Total 
empleat Total Fills TOTAL 

1 ...834T  619,98 619,98 
2 ...599Z  516,66 516,66 
3 ...844W 516,65 568,32 1084,97 
4 ...673G  568,32 568,32 
5 ...970M  516,66 516,66 
6 ...595Y  516,66 516,66 
7 ...082G  258,33 258,33 
8 ...017K  774,98 774,98 
9 ...541R 516,65 568,32 1084,97 
10 ...924S  568,32 568,32 
11 ...468X  516,66 516,66 
12 ...178S 516,65 258,33 774,98 
13 ...730C  258,33 258,33 
14 ...807C  516,65 516,65 
15 ...820A  1033,3 1033,3 
16 ....580M  516,66 516,66 
17 ...307Y  568,32 568,32 
18 ...490Y  424,79 424,79 
19 ...053E  516,65 516,65 
20 ...816G  619,98 619,98 
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21 ...100Z  516,65 516,65 
22 ...317M  258,33 258,33 
23 ...792B  619,98 619,98 
24 ...319D  568,32 568,32 
25 ...508P  258,33 258,33 
26 ...072C  516,66 516,66 
27 ...377C  516,66 516,66 
28 ...620D  309,99 309,99 
29 ...900V  568,32 568,32 
31 ...146D  258,33 258,33 
32 ...848X  568,32 568,32 
33 ...941K  568,32 568,32 
34 ...364H  258,33 258,33 
35 ...172M  516,66 516,66 
36 ...278W 507,98 0 507,98 
37 ...620E  516,66 516,66 
38 ...677E  516,65 516,65 
39 ...439J  516,66 516,66 
40 ...731Z  1033,3 1033,3 
41 ...434X  774,99 774,99 
42 ...919K  309,99 309,99 
43 ...416G  258,33 258,33 
44 ...420G  568,32 568,32 
45 ...563K  774,98 774,98 
46 ...537V 46,75 774,99 821,74 
47 ...622D  5084,42 5084,42 
48 ...824V  774,98 774,98 
49 ...377D 516,65 516,65 1033,3 
50 ...735K  774,98 774,98 
51 ...119D  516,66 516,66 
52 ...850W  309,99 309,99 
53 ...438S  258,33 258,33 
54 ...517F  258,33 258,33 
55 ...843K  258,33 258,33 
56 ...268Q  516,66 516,66 
57 ...549Z  1033,31 1033,31 
58 ...300D  516,65 516,65 
59 ...516X 516,65 0 516,65 
60 ...469T  1033,3 1033,3 
61 ...231K  516,65 516,65 
62 ...258Y  309,99 309,99 
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63 ...533D 516,65 3461,53 3978,18 
64 ...652E 516,65 568,32 1084,97 
65 ...155E  516,66 516,66 
66 ...495W  258,33 258,33 
67 ...307G  258,33 258,33 
68 ...059Y  309,99 309,99 
69 ...058M  258,33 258,33 
70 ...051X  516,65 516,65 
71 ...265R  516,65 516,65 
72 ...658A  516,65 516,65 
73 ...400V  309,99 309,99 
74 ...545C  619,98 619,98 
75 ...032R  309,99 309,99 
76 ...285Y  309,99 309,99 
77 ...469B  1033,3 1033,3 
78 ...777Y  516,65 516,65 
79 ...460F 516,65 0 516,65 
80 ...556M  516,66 516,66 
81 ...548B  516,66 516,66 
82 ...967A  3461,53 3461,53 
83 ...779E  1033,32 1033,32 
84 ...312N  258,33 258,33 
85 ...425T 261,75 568,32 830,07 
86 ...549B  516,65 516,65 
87 ...362W  516,66 516,66 
88 ...464E 516,65 516,66 1033,31 
89 ...668A  619,98 619,98 
90 ...308X  516,65 516,65 
91 ...687D  619,98 619,98 
92 ...517C  516,66 516,66 
93 ...604D 516,65 619,98 1136,63 
94 ...344N  1033,31 1033,31 
95 ...485F  1033,31 1033,31 
96 ...305P 516,65 0 516,65 
97 ...755D 336,05 2944,88 3280,93 
98 ...333Q 516,65 0 516,65 
99 ...055L  516,66 516,66 
100 ...229V  619,98 619,98 
101 ...901C  619,98 619,98 
102 ...573N  258,33 258,33 
103 ...370Q  258,33 258,33 
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104 ...457S 258,33 1033,3 1291,63 
105 ...933V  1033,31 1033,31 
106 ...392X  774,99 774,99 
107 ...869L  258,33 258,33 
108 ...034K  568,32 568,32 
109 ...173P  619,98 619,98 
110 ...692G  516,66 516,66 
111 ...057Z 516,65 0 516,65 
112 ...981Q  309,99 309,99 
113 ...163B  258,33 258,33 
114 ...248E  516,66 516,66 
115 ...977D  826,65 826,65 
116 ...555A  4826,09 4826,09 
117 ...305M  516,65 516,65 
118 ...670D 516,65 0 516,65 
119 ...262P  516,65 516,65 
120 ...800W  258,33 258,33 
121 ...828N  1033,3 1033,3 
122 ...913R  516,66 516,66 
123 ...309P  309,99 309,99 
124 ...306G  568,32 568,32 
125 ...039H  774,98 774,98 
126 ...579N  516,66 516,66 
127 ...914W 516,65 0 516,65 
128 ...649Y  258,33 258,33 
129 ..043Q  258,33 258,33 
130 ...936J  516,66 516,66 
131 ...658K 516,65 0 516,65 
132 ...819Q 507,98 0 507,98 
133 ...652K 167,5 774,99 942,49 
134 ...477V  258,33 258,33 
135 ...900K  309,99 309,99 
136 ...334X  516,66 516,66 
137 ...148L  516,66 516,66 
138 ...305F  516,66 516,66 
139 ...798H  1033,3 1033,3 
140 ...195Q 516,65 0 516,65 
141 ...225G  826,65 826,65 
142 ...028G  258,33 258,33 
143 ...939P  826,65 826,65 
144 ...885G  516,65 516,65 
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145 ...928Q  568,32 568,32 
146 ...466W  258,33 258,33 
147 ...187P  258,33 258,33 
148 ...495A 258,33 0 258,33 
149 ...542T  309,99 309,99 
150 ...765L  4826,09 4826,09 
151 ...672L  516,65 516,65 
152 ...349Z  258,33 258,33 
153 ...014D  568,32 568,32 
154 ...811T  516,66 516,66 
155 ...553A  568,32 568,32 
156 ...836G 242,85 0 242,85 
157 ...801H  516,66 516,66 
158 ...144Y 516,65 0 516,65 
159 ...365T 130 309,99 439,99 
160 ...490E  516,65 516,65 
161 ...616E  516,65 516,65 
162 ...119V  774,98 774,98 
163 ...541B  309,99 309,99 
164 ...452V  4877,75 4877,75 
165 ...581E  309,99 309,99 
166 ...402M  516,66 516,66 
167 ...869G  568,32 568,32 
TOTAL 12017,22 105907 117924,22 

 
SEGON. Denegar les sol·licituds següents: 
 
Núm DNI  Motiu  

30 ...578P Per ser només pagament de resguard de títol 

71 ...265R Per no tractar-se d’estudis reglats 
 
 
17. JG953/000064/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Línia d'ajuts de conservació de l patrimoni natural en 
espais d'interès natural (exp. 2017/4941) 

 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions per al desenvolupament 
d’actuacions, per part de consorcis, de conservació del patrimoni natural en espais 
d’interès aprovades pel Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 20 de juny 
de 2017, publicades Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 125, de 
30 de juny de 2017. 
 
Vista la convocatòria de les subvencions per al desenvolupament d’actuacions de 
conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, any 2017, aprovada per 
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la Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió de data 4 de juliol de 2017, 
publicada al  Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 135, de 14 de 
juliol de 2017. 
 
Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora de 18 
de juliol de 2017, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir als consorcis que figuren a L'ANNEX 1- que s'adjunta a la 
proposta i s'integra en aquest acord a tots els efectes legals- les subvencions pels 
conceptes i imports que s'hi especifiquen.  
 
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:  
• Aplicació pressupostària 400/9430/76700 “Ajuts a consorcis per a inversió”, per 

un import de 67.954,70 €  
• Aplicació pressupostària 300/1700/46714 “Ajuts a consorcis patrimoni natural”, 

per un import de 50.000,00 € 
 
TERCER. Notificar el present acord als interessats. 
 
ANNEX 1  

 Conceptes subvencionats 

subvenció 
de 

despeses 
ordinàries 

(€) 

Import 
mínim de 
despeses 

ordinàries a 
justificar 

subvenció de 
despeses 

d’inversió (€) 

Import 
mínim de 
despeses 

d’inversió a 
justificar 

C. ESTANY 

Eradicació de la població de la 
cloïssa asiàtica (Corbicula 
fluminea) i Restauració de la 
xarxa de camins dels sector del 
Pla dels Estanyols. 12.000,00 € 13.333,33 € 16.100,07 € 17.888,96  

C.TER 

Eliminació d’ailants a la resclosa 
d’en Joga, i Millora de l’ús públic 
en quatre espais del riu Ter.  3.199,80 € 3.555,33 € 19.784,89 € 21.983,21  

C. GAVARRES 

Eliminació de poblaments de 
mimosa a la Riera de la Vall 
dels Molins i de figuera de moro 
al riu Daró, ordenació de l’ús 
públic a la finca pública de Can 
Vilallonga, i creació d’una APP 
per al foment del turisme local i 
divulgació dels valors naturals.    10.800,20 € 12.000,22 € 18.000,14 € 20.000,16  

CEINR 

Eliminació de la planta invasora 
Budleia a l’Espai de la Xarxa 
Natura 2000 “Riberes de l’Alt 
Ter”. 12.000,00 € 13.333,33 € 0,00 € 0,00  

C. SALINES 
BASSEGODA 

Construcció d’una caseta per a 
la nidificació de quiròpters a 
l’EIN del Massís de les Salines  0,00 € 0,00 € 14.069,61 € 15.632,90  

C. ALTA 
GARROTXA 

Control i eliminació d’Ailanthus 
altissima i recuperació d’espais 
oberts a l’Alta Garrotxa 12.000,00 € 13.333,33 € 0,00 € 0,00  

TOTALS  50.000,00 € 55.555,54 € 67.954,71 € 75.505,23 € 
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18. JG953/000065/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Concedir una subvenció per a l' execució d'activitats i 
projectes del Consorci del Ter durant l'any 2017 (e xp. 2017/8312) 

 
Vista la sol·licitud del Consorci del Ter, del dia 20 d’octubre de 2017, en què sol·licita 
un ajut de 25.000,00 € per a l’execució d’activitats i projectes del Consorci del Ter 
durant l'any 2017, amb un pressupost de 50.000,00 €. 
 
D’acord amb els antecedents i l’informe de cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir una subvenció nominativa de 25.000,00 euros, al Consorci del 
Ter, amb NIF P0800060F, per a l’execució d’activitats i projectes del Consorci del Ter 
durant l’any 2017. Exp. 2017/8312. Aquest import correspon, com a màxim, al 50% de 
les despeses i el finançament correspondrà a les despeses que es justifiquin en el 
marc d’aquesta resolució. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa total de 25.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 300/1700/46704. 
 
TERCER. Determinar que les condicions per a l’obtenció de la subvenció són les 
següents: 
 
1. ACCEPTACIÓ: per a l’efectivitat de la subvenció, cal que el beneficiari accepti, 
sense reserves, la subvenció i les condicions amb les quals s’ha concedit. 

 
A aquest efecte, la recepció de la comunicació electrònica ―de la qual 
quedarà constància en el corresponent assentament― és suficient, sempre 
que el beneficiari no al·legui res en contra en el termini d’un mes. 
 

2. FORMA I TERMINI DE JUSTIFICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT. Per tal de 
percebre aquesta subvenció, l’entitat haurà de presentar a la Diputació, dins del 
termini que finalitza el dia 31 de gener de 2018, la següent documentació: 

 
- Compte justificatiu, odel www.ddgi.cat/subvencions/documentació). Si el cost 
de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà 
en la seva quantia inicial D’altra banda, l’import de la subvenció es reduirà en 
el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa, els ingressos totals, 
inclosa la subvenció de la diputació de Girona, superin la despesa elegible 
justificada.  
Es considerarà despesa elegible la que s'hagi meritat durant l’any 2017, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del 
període de justificació.  
 
- Memòria/informe de finalització de l'actuació, en què constin imatges de les 
activitats i el compliment de la condició de fer difusió de la subvenció rebuda. 
La Diputació de Girona, a sol·licitud del beneficiari, podrà avançar el pagament 
d’una bestreta del 50% de la subvenció, que serà considerada com a 
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pagament a justificar. La resta de la subvenció serà feta efectiva per la 
Diputació de Girona en un sol pagament, un cop justificada correctament la 
despesa total per part del beneficiari. 
 

3. CANVIS DE DESTÍ DE LA SUBVENCIÓ. És inadmissible cap canvi de destinació 
de la subvenció. 
 
4. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. Les obligacions del beneficiari són les 
següents: 
 
a) Dur a terme l’actuació objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 

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

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

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

d’un o varis projectes amb finançament afectat. 
f) Elaborar una memòria sobre l’aplicació de la subvenció. 
g) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 

administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 

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

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

aplicables. 
 

5. DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El beneficiari haurà de fer constar de forma explícita la 
col·laboració econòmica de la Diputació de Girona a la web, els rètols, el material 
editat i en tot acte o documentació de caràcter tècnic, publicitari i de difusió que es 
generi. Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en 
què, per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions 
puguin correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 
1) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 

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

2) Si, pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi 
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a quinze 
dies per a la seva adopció amb l’advertència que aquest incompliment comporta 
la revocació de la subvenció. 
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6. 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, 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 la subvenció per part de la Diputació de Girona amb el finançament que 
tingui el beneficiari per a les actuacions no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
7. SUBCONTRACTACIÓ. Es permet que el beneficiari subcontracti les actuacions 
objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran 
d’anar a càrrec seu. 
 
8. VERIFICACIÓ I CONTROL. La Diputació de Girona es reserva la facultat de 
verificar, pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de 
mostratge, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la 
consideració de finalista. Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà 
per allò establert en el títol III de la Llei 38/2003, General de subvencions, en 
correspondència amb la Disposició Addicional 14a del mateix cos legal.  
 
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. 
 
9. REINTEGRAMENT. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment de les condicions previstes en aquesta resolució, i en els supòsits 
previstos a l'art. 37 de la Llei 38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona. 
 
10. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari està obligat a 
adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establertes a 
l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, les següents:  

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

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

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

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

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

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

g) La bona fe. 
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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. 
 
11. RÈGIM JURÍDIC. Sobre tot allò que no quedi prou clar en aquest acord és 
aplicable l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 
38/2003 General de subvencions i el seu reglament. 
 
QUART. Notificar el present acord al Consorci del Ter i a la Diputació de Barcelona. 
 
19. JG953/000067/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·l aboració en la 
divulgació dels valors naturals i culturals del PN del Montseny i en la 
promoció de bones pràctiques en el turisme en els e spais naturals (exp. 
2016/3391) 

 
Que la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona gestionen el Parc Natural del 
Montseny, amb l’objectiu bàsic de garantir la preservació dels valors naturals i 
culturals d’aquest espai natural, d’una manera compatible amb el seu 
desenvolupament, i promovent alhora el seu coneixement i difusió a través d’un 
conjunt de serveis i equipaments. 
 
Que els serveis i equipaments del parc compleixen la doble funció d’oferir uns 
continguts culturals als visitants i ordenar la freqüentació per a fer-la compatible amb 
la protecció del medi natural. 
 
Que els equipaments i serveis per a l’ús públic del Parc Natural del Montseny han 
estat objecte, des de l’any 2004, de la certificació de qualitat turística de l’Institut de 
Qualitat Turística d’Espanya, refermant així el seu compromís per la qualitat i la 
compatibilitat amb la conservació del medi natural. 
 
Que el Parc Natural del Montseny és visitat per un contingent considerable de 
persones que utilitzen els equipaments i serveis, públics i privats, i el parc disposa de 
normes, indicacions, orientacions i infraestructures que tenen l’objectiu d’aconseguir 
un major gaudi de la visita i, al mateix temps, la seva compatibilitat amb la preservació 
dels valors naturals i culturals. 
 
Que la Diputació de Girona disposa d’un estudi d’estratègia de desenvolupament de 
turisme de natura a Montseny-Guilleries, el qual identifica una sèrie de línies d’acció 
que caldria aplicar per millorar el desenvolupament local vinculat al turisme 
respectuós amb el patrimoni i el territori i aprofitar millor les oportunitats que aquest 
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sector ofereix per a la població local del Montseny i les Guilleries, el qual posa a 
disposició de les parts per tal que pugui servir, si es considera oportú, com a guia 
general, en l’àmbit d’aplicació del present conveni. 
 
Que l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny té com a objectius:  
— Promoure un turisme de qualitat respectuós amb l’entorn.  
— Preservar el valor del patrimoni cultural i natural del Montseny com un recurs 
turístic fonamental. 
— Recuperar i potenciar les pròpies tradicions per disminuir l’alta estacionalitat de la 
zona, i, en definitiva, promoure la imatge de marca “Montseny”, mitjançant una oferta 
integrada i de qualitat i, en tot cas, respectuosa amb els valors naturals i culturals del 
Parc.   
 
En conseqüència, la promoció dels valors naturals i culturals del Parc Natural del 
Montseny, Reserva de la Biosfera, i la seva vinculació amb un turisme responsable i 
compatible amb la protecció de l’espai natural, contribuint, al mateix temps, al 
desenvolupament econòmic de les poblacions del Parc, fa que constitueixin àmbits 
d’interès comú. 
 
En data 17 de desembre de 2013 es va signar un conveni entre la Diputació de 
Barcelona, la Diputació de Girona i l'Associació d'Empresaris Turístics del Montseny, 
per a la col·laboració en la divulgació dels valors naturals i culturals del Parc Natural 
del Montseny i en la promoció de bones pràctiques en el turisme en els espais 
naturals. 
 
En el pacte tercer de l'esmentat conveni, relatiu al finançament i pagament, s'estableix 
que l'Associació d'Empresaris Turístics del Montseny presentarà un programa anual 
que haurà de determinar les accions que assumeix aquesta entitat en compliment 
dels objectius d'aquest conveni. 
 
En el pacte segon de l'esmentat conveni, relatiu als compromisos de les parts, 
s'estableix que a partir de l'aportació per a l'any 2015, una addenda podrà regular les 
condicions i terminis d'aquestes actuacions, determinant els objectius, els resultats 
esperats i les aportacions dels mitjans tècnics i humans per part de les parts, així com 
ala contribució al finançament de les actuacions previstes. 
 
D’acord amb els antecedents, amb l’informe de cap de Medi Ambient i amb la 
memòria, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Medi Ambient  
proposa, per unanimitat, ACORDA 
 
PRIMER. Aprovar l'addenda al conveni amb l’Associació d'Empresaris  Turístics del 
Montseny, amb NIF G61984100 i la Diputació de Barcelona amb NIF P0800000B, per 
a la col·laboració en la divulgació dels valors naturals i culturals del Parc Natural del 
Montseny i en la promoció de bones pràctiques en el turisme en els espais naturals, 
que presenta el següent tenor literal:  
 
“ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS TURÍSTICS DEL MONTSENY, PER A LA 
COL·LABORACIÓ EN LA DIVULGACIÓ DELS VALORS NATURALS I CULTURALS 
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DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY I EN LA PROMOCIÓ DE BONES 
PRÀCTIQUES EN EL TURISME EN ELS ESPAIS NATURALS, PER A L’ANY 2017 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel ............................., i facultat d’acord 
amb ..........................................., assistit pel secretari .........................................., en 
virtut de les facultats conferides per ...................................... 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, ...................................., 
assistit pel ..............................., com a secretari general i facultat per a aquest acte 
per acord de la Junta de Govern de data ....................................... 
ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS TURÍSTICS DEL MONTSENY, representada pel seu 
president, ........................................., especialment facultat per aquest acte segons 
l’article 21 dels estatuts de l’AETM i en acord de junta del dia 10 de novembre de 
2008.  
ANTECEDENTS  
En data 17 de desembre de 2013, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i 
l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny van subscriure un conveni específic 
de cooperació, per a la col·laboració en la divulgació dels valors naturals i culturals 
del Parc Natural del Montseny i en la promoció de bones pràctiques en el turisme en 
els espais naturals. 
Reunida, en data 16 de maig de 2017, la comissió de seguiment, aquesta va acordar: 
— Avaluar positivament el programa dut a terme durant l’any 2016. 
— Aprovar el programa d'actuacions per al 2017, el qual s'adjunta a la present 

addenda. 
— Proposar una aportació econòmica relativa a les actuacions de l’any 2017 

necessàries per tal de complir els objectius del conveni. 
Que la present minuta d’addenda al conveni va ser aprovada per decret de l’Excma. 
Sra. presidenta de la Diputació de Barcelona, de data xxxxxxx. 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents: 
PACTES 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquesta addenda és establir les actuacions destinades a la promoció i 
divulgació dels valors naturals i culturals del Parc Natural del Montseny, Reserva de la 
Biosfera, que per a l’any 2017 es duran a terme segons el programa d’actuacions que 
es detalla en l’Annex inclòs en aquesta addenda, amb un pressupost de 26.304,63 €.  
Segon. Objectius i resultats esperats  
El pla d’accions 2017 s’ha basat en quatre conceptes bàsics: 

• Millorar les relacions amb els associats. 
• Definir més i millors estratègies de comercialització. 
• Establir accions relacionades amb el turisme sostenible i responsable, tenint 

en compte que l’any 2017 serà l’any del Turisme Sostenible a Catalunya. 
• Seguir treballant amb i per la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) del 

Montseny.  
Respecte a la CETS Montseny es participarà en les sessions del Grup de Treball i del 
Fòrum Permanent, i es continuarà assessorant i donant suport a les empreses 
associades per tal que puguin adherir-se a la Carta Europea de Turisme Sostenible 
del Montseny. 
S’organitzaran jornades de coneixement del territori, que seran obertes a totes les 
entitats i empreses de la zona CETS Montseny, amb l’objectiu de millorar les 
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sinèrgies en tot el territori i també per donar a conèixer l’associació a tot l’àmbit de la 
Carta. 
Es treballarà en la creació i comercialització d’una oferta estructurada en línies de 
producte: gastronòmica, senderisme, cultural amb col·laboració d’una agència de 
viatges receptiva del territori, també associada. 
Es participarà a fires i trobades del sector i es seguirà col·laborant amb entitats i 
associacions de l’àmbit turístic.  
Per donar a conèixer el Montseny i la seva àmplia oferta, es farà una promoció a 
través de les xarxes socials (facebook, twitter i instagram), es crearà una nova web, 
es promocionarà un llibret d’experiències al Montseny i es realitzarà un vídeo 
promocional sota el lema: “365 dies de Montseny” i així caminar cap a la 
desestacionalització del turisme al Montseny.  
Tercer. Aportació econòmica de la Diputació de Barcelona i de la Diputació de Girona 
i justificació de les despeses 
El pacte tercer del conveni, relatiu al finançament i pagament diu que: "l’aportació de 
la Diputació de Barcelona corresponent a l’any 2013 serà de vuit mil quatre-cents 
euros (8.400,00€), i es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50402/173A0/48901, de l’exercici 2013. Per a la resta d’anualitats, l’aportació es 
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i prèvia aprovació de l’addenda en la 
qual s’inclourà el programa anual previst, aprovat en el si de la Comissió de 
Seguiment, prevista en el pacte quart del present conveni".  
Per a l’any 2017, la Diputació de Barcelona aportarà onze mil cinc-cents euros 
(11.500,00€) i es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50402/17230/48901, de l’exercici 2017. 
El mateix pacte tercer del conveni diu que: "l’aportació de la Diputació de Girona per a 
l’any 2013 serà de tres mil euros (3.000,00€) que corresponen al 26,32% de les 
despeses i es farà efectiva amb càrrec al pressupost ordinari d’enguany. Per a la 
resta d’anualitats l’aportació es farà amb càrrec a la partida corresponent, d’acord 
amb la disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i prèvia aprovació per part de 
l'òrgan competent de l’addenda en la qual s’inclourà el programa anual previst, 
aprovat en el si de la Comissió de Seguiment, prevista en el pacte quart del present 
conveni". 
Per a l’any 2017, la Diputació de Girona aportarà tres mil euros (3.000,00 €), com a 
quantia fixa, i es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
300/1700/48004,de l’exercici 2017. Es considerarà despesa elegible la que s’hagi 
meritat dins del termini d’actuacions d’aquest conveni encara que no hagi estat 
efectivament pagada. Es podrà justificar despesa feta amb mitjans propis per un 
import i percentatge no superior al que el programa d’actuacions preveu que sigui 
executat per part del tècnic de l’AETM. Es podran justificar despeses generals per un 
import màxim del 10% de la despesa de personal propi. 
El pagament de l’aportació es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels 
terminis establerts de la documentació justificativa que es detalla en el present 
conveni. 
Per tal de justificar les despeses davant de la Diputació de Barcelona, caldrà la 
presentació d’una relació valorada del total de despeses relatives als recursos 
emprats i a les activitats realitzades per dur a terme l’objecte del conveni, despeses 
efectuades en l’execució del programa 2017, signada pel seu president o persona 
habilitada pels estatuts de l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny, i un cop 
emès l’informe favorable corresponent, acompanyat de l’acta corresponent de la 
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Comissió de Seguiment, en la que es verifiqui el compliment dels objectius objecte del 
present conveni així com l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva 
consecució. La presentació de la justificació de la totalitat de les despeses haurà de 
ser presentada, com a màxim, el 31 de maig de 2018.  
Per tal de justificar les despeses davant de la Diputació de Girona, l’Associació 
d’Empresaris Turístics del Montseny presentarà, dins del termini del 31 de gener de 
2018, el compte justificatiu simplificat, segons el model normalitzat de la Diputació de 
Girona, acompanyat d’una memòria de les actuacions fetes.  
No justificar les actuacions objecte del present conveni, dintre del termini i amb les 
condicions assenyalades, motivarà l’anul·lació d’ofici de l’aportació pendent. 
La Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona es reserven la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimin convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de 
mostratge, l’acompliment de l’aportació, la qual des del seu inici té la consideració de 
finalista. 
Quart. Aportacions dels mitjans tècnics i humans per part dels signants 
L’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny disposarà d’un tècnic en turisme 
per tal de dur a terme aquestes actuacions i per realitzar tasques de dinamització de 
l’associació. Per la seva banda, les diputacions de Barcelona i Girona posen a 
disposició de l’associació l’equip tècnic encarregat de la gestió del Parc Natural del 
Montseny, per tal de donar suport tècnic i assessorament, i per col·laborar en la 
consecució de les actuacions previstes per l’any 2017.  
Cinquè. Vigència 
La vigència de l’addenda finalitzarà, a efectes d’execució de les actuacions, el 31 de 
desembre de 2017, sens perjudici dels terminis de justificació. 
Sisè. Canvis de destí de la subvenció, en el cas de la Diputació de Girona 
És inadmissible cap canvi de destinació de la subvenció. 
Setè. Obligacions del beneficiari, en el cas de la Diputació de Girona 
Les obligacions del beneficiari són les següents: 

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

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

c) Facilitar a la Diputació de Girona tota la informació que se li requereixi en 
relació a l’aplicació dels fons. 

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

d’un o varis projectes amb finançament afectat. 
f) Elaborar una memòria sobre l’aplicació de la subvenció. 
g) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 

administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, 
amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 

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

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

aplicables. 
Vuitè. Difusió i publicitat 
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El beneficiari haurà de fer constar de forma explícita la col·laboració econòmica de la 
Diputació de Girona i de la Diputació de Barcelona a la web, els rètols, el material 
editat i en tot acte o documentació de caràcter tècnic, publicitari i de difusió que es 
generi. Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en 
què, per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions 
puguin correspondre, s’apliquen les regles següents (pel que fa a la Diputació de 
Girona): 
1) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 

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

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

Novè. Compatibilitat, en el cas de la Diputació de Girona 
La subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, amb l'excepció 
dels ajuts que s'obtinguin de la Diputació de Girona, o entitat vinculada o participada 
per aquest ens per al mateix projecte. La suma de la subvenció per part de la 
Diputació de Girona amb el finançament que tingui el beneficiari per aquesta 
subvenció no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada. 
Desè. Subcontractació, en el cas de la Diputació de Girona 
Es permet que el beneficiari subcontracti les actuacions objecte de subvenció però les 
obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec seu. 
Onzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades, en el cas de la Diputació 
de Girona 
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
prèvia de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
Dotzè. Verificació i control,  en el cas de la Diputació de Girona 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimin 
convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de 
l’objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la consideració de finalista. 
Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el 
títol III de la Llei 38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la 
Disposició Addicional 14a del mateix cos legal.  
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
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subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
Tretzè. Reintegrament, en el cas de la Diputació de Girona 
Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment de les 
condicions previstes en aquesta resolució, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la 
Llei 38/2003, General de subvencions, i a l’ Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona. 
Catorzè. Principis ètics i regles de conducta 
El beneficiari està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
Quinzè. Règim jurídic  
Sobre tot allò que no quedi prou clar en aquesta resolució, i en el cas de la Diputació 
de Girona, és aplicable l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona, la Llei 38/2003 General de subvencions i el seu reglament. 
Pel que fa a la Diputació de Barcelona, el règim jurídic aplicable està constituït pels 
presents pactes i per tot allò establert en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 
i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com 
els articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
Setzè. Altres pactes 
Per a totes les altres qüestions relatives als compromisos de les parts, als àmbits 
específics de la col·laboració, i a la comissió de seguiment es mantenen els pactes 
del conveni originari.  
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda, per 
triplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
ANNEX A L’ADDENDA RELATIVA AL CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ I 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA I L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS TURÍSTICS DEL MONTSENY, PER A 
LA COL·LABORACIÓ EN LA DIVULGACIÓ DELS VALORS NATURALS I 
CULTURALS DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY I EN LA PROMOCIÓ DE 
BONES PRÀCTIQUES EN EL TURISME EN ELS ESPAIS NATURALS 
PROGRAMA D’ACTUACIONS CORRESPONENT AL 2017 
ACTUACIONS PREVISTES DURANT L’ANY 2017, A REALITZAR PER 
L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS TURÍSTICS MONTSENY, DINS DEL MARC DEL 
CONVENI AMB LES DIPUTACIONS DE GIRONA I BARCELONA 
A l’assemblea general ordinària de l’associació d’Empresaris Turístics Montseny, 
celebrada el 20 de febrer de 2017, a Aiguafreda, es va aprovar el pla d’accions 2017 
que es detalla a continuació.  
El pla d’accions s’ha basta en quatre conceptes bàsics: 
Millorar les relacions amb els associats. 
Definir més i millors estratègies de comercialització. 
Establir accions definides amb el turisme sostenible i responsable, tenint en compte 
que l’any 2017 serà l’any del Turisme Sostenible a Catalunya. 
Seguir treballant amb i per la Carta Europea de Turisme Sostenible del Montseny. 
ÀMBIT DE TREBALL 1: COMERCIALITZACIÓ 
 ACCIÓ Pressupost 
 Desenvolupament d’una nova oferta turística estructurada en 

línies de producte 
*Inclòs en la 
despesa del 
tècnic 

 1.1.GASTRONOMIA I PRODUCTES LOCALS 
1.1.a. Coneix i Tasta el Montseny - natura 
1.1.b. Tasta el Montseny a les diferents èpoques de l'any 

*Inclòs en la 
despesa del 
tècnic 

1 1.2.NEGOCIS 
1.2.a.Estructuració de l’oferta de negocis  

*Inclòs en la 
despesa del 
tècnic 

 1.4.CULTURA, ARQUITECTURA I PAISATGE 
1.4.a.Coneix i Tasta el Montseny - cultura 
1.4.b. Col·laboracions amb els museus del Montseny 

*Inclòs en la 
despesa del 
tècnic 

2 Comercialització de productes turístics *Inclòs en la 
despesa del 
tècnic 

3 Comercialització d’experiències al Montseny 363,00€ 
 
ÀMBIT DE TREBALL 2: ACCIONS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ TURÍSTICA 
 ACCIÓ Pressupost 
4 Assistència a fires i/o workshops de caràcter autonòmic, 

nacional o internacional 
• Fira de l’Olla de Breda 
• Mercat del Ram de Vic 
• Fira al Circ Cric 

 
 
181,50€ 
200,00€ 

5 Promoció a través de les xarxes socials (facebook, twitter i *Inclòs en la 
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instagram) despesa del 
tècnic 

6 Organització IV Concurs Instagram al Montseny 300,00€ 
7 Promoció a través del blog *Inclòs en la 

despesa del 
tècnic 

8 Creació nova web + manteniment 5.957,70€  
9 Agenda setmanal. Incorporació agenda en castellà *Inclòs en la 

despesa del 
tècnic 

10 Col·laboració en trips al territori 500€ 
11 Campanyes a premsa 302,50€ 
12 Creació de material promocional 

12.1.Creació d’un vídeo d’experiències al Montseny  
12.2. Flyer de serveis al Montseny 
12.3. Creació d’uns “roll ups” al Montseny 

 
1.452,00€ 
735,68€ 
272,25€ 

 
ÀMBIT DE TREBALL 3: ACCIONS TERRITORIALS DE GESTIÓ INTERNA 
 ACCIÓ Pressupost 
13 Participació activa en diferents projectes 

13.1.Carta Europea de Turisme Sostenible 
13.2.Xarxa d’Entorn i Lleure Baix Montseny 
13.3.Projecte Life Clinòmics 

 

14 Increment del nombre d’associats *Inclòs en la 
despesa del 
tècnic 

15 Visites de coneixement al territori 200€ 
16 Elaboració i difusió d’una oferta de formació permanent per als 

nostres associats: 
*Inclòs en la 
despesa del 
tècnic 

17 Organització de l’esdeveniment “Tapes al Montseny” 
 

3.000€ 

18 Organització de trips a altres zones del territori català que 
treballen per la CETS 

200€ 

19 Establir acords amb ens públics i privats 
 

200€ 

 
• Despeses incloses en la facturació de la tècnica de Turisme + desplaçaments i dietes: 

12.440,63 € 
 

TOTAL DESPESES REALITZACIÓ ACCIONS 2017                              26.304,63 € 
 
RESUM PROGRAMA ANUAL DE LES ACCIONS PREVISTES  DURANT L’ANY 
2017, A REALITZAR PER L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS TURÍSTICS MONTSENY 
(AETM), DINS DEL MARC DEL CONVENI AMB LES DIPUTACIONS DE GIRONA I 
BARCELONA 
 
1. Participació activa en el Grup de Treball i Fòrums de la CETS Montseny i a 

jornades de la Carta Europea de Turisme Sostenible als espais protegits i del 
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projecte “Producto Turístico Reserva de la Biosfera”. Informar i assessorar a les 
empreses respecte l’adhesió a la CETS Montseny i seguiment de les visites 
tècniques que es realitzin ......................................................................400,00 € 

 
2. Creació, comercialització i seguiment de l’oferta turística estructurada en línies de 

producte: gastronomia i productes locals; estructuració de l’oferta de negocis; 
cultura, arquitectura i paisatge; comercialització de productes turístics i 
d’experiències al Montseny .............................................................. 4.377,00 € 

 
3. Accions de promoció i difusió turística: assistència a fires i workshops; promoció a 

través de les xarxes socials; organització del IV Concurs Instagram al Montseny; 
promoció a través del blog de Turisme Montseny; creació nova web; agenda 
setmanal; col·laboració en trips del territori; campanyes de premsa; creació de 
material promocional...........................................13.914,63 € 

 
4. Accions territorials de gestió interna: participació activa en diferents projectes 

(Carta Europea de Turisme Sostenible del Montseny, Xarxa Entorn i Patrimoni Baix 
Montseny; projecte Life Clinòmics); increment del nombre d’associats; visites de 
coneixement del territori; elaboració i difusió d’una oferta de formació permanent 
pels associats; organització de l’esdeveniment “Tapes del Montseny”; organització 
de trips a altres zones del territori català que treballen per la CETS; establir acords 
amb ens públics i privats .....................7.613,00 €  

 
TOTAL...............................................26.304,63 € 
 
Total aportació Diputació de Barcelona: 11.500,00€. 
Total aportació Diputació de Girona: 3.000,00€. 
Total aportació Associació Empresaris Turístics del Montseny: 11.804,63€.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa total de 3.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 300/1700/48004 del pressupost de 2017. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura de 
l'addenda i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Traslladar el present acord a la Diputació de Barcelona i a l'Associació 
d'Empresaris Turístics del Montseny. 
 
 
20. JG953/000016/2017-PPRES; Proposta Presidència ; Secretaria General 

(005): Informar sobre la dissolució dels Ajuntament s de Llívia i de Guils de 
Cerdanya pel manteniment en comú del lloc de trebal l de secretaria-
intervenció. (exp. 2017/3790) 

 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de Llívia mitjançant escrit de 13/10/2017 demana informe a 
aquesta Diputació en relació amb els acords de Ple de l’Ajuntament de la Llívia, de 16 
de febrer de 2017, i de l’Ajuntament de Guils de Cerdanya de 15 de març de 2017, 
pels quals s’aprova la dissolució de l’agrupació constituïda pels Ajuntaments del Llívia 
i de Guils de Cerdanya pel manteniment en comú del lloc de treball de secretaria 
intervenció, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. 
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Les peticions s’han traslladat a aquesta Diputació a efectes d’emetre consulta prèvia, 
de conformitat amb l’article 108 c) del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament de demarcació i població territorial. 
 
És per això que la Junta de Govern, a proposta de la Presidència, per unanimitat 
ACORDA: 
 
PRIMER. Informar favorablement sobre l’expedient de dissolució de l’agrupació 
constituïda pels Ajuntaments de Llívia i de Guils de Cerdanya als efectes del 
manteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció. 
 
SEGON. Notificar el present acord als ajuntaments interessats. 
 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS  ÀREES 
 
21. JG953/000040/2017-PDDCE; Proposta Diputat Deleg at Cooperació 

Esportiva ; Cooperació Esportiva (026): Estimar recurs de repo sició de 
l'AMPA Fanals d'Aro pel transport del programa neda  a l'escola (exp. 
2017/3963) 

 
Vist el recurs de reposició presentat per l'AMPA Fanals d’Aro, entrat a la Diputació el 
dia 1 d’agost de 2017, contra l’acord de la Junta de Govern de 30 de maig de 2017, 
on es denegava el concepte del transport de la sol·licitud de subvenció que aquesta 
entitat havia presentat en el marc del programa neda a l’escola. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor que transcrit literalment diu: 
 
“ANTECEDENTS  
En data 30 de març  de 2017, l’AMPA ESCOLA FANALS D’ARO presenta, al registre 
d’entrada de la Diputació de Girona, la sol·licitud de subvenció per al foment i la 
pràctica de l'esport, Programa D “Neda a l’escola” en concepte de grups-classe i 
transport. 
En data 30 de maig de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va 
resoldre la concessió de subvencions per al programa “Neda a l’escola”, on s’atorga a 
l’AMPA ESCOLA FANALS D’ARO una subvenció de 600,00€ en concepte de grup 
classe i es desestima  el concepte del transport.  
En data 1 d’agost de 2017, l’ AMPA ESCOLA FANALS D’ARO presenta, al registre 
d’entrada de la Diputació de Girona, recurs de reposició contra la resolució de la 
Junta de Govern on es denega el concepte del transport de la sol·licitud de subvenció 
que aquesta entitat havia presentat, amb els següent motius: 

• Que el municipi de Platja d’Aro, al qual pertany l’escola, no disposa de piscina 
per portar a terme l’activitat. 

• Que a la sol·licitud de subvenció ja es va fer constar que l’activitat es portava a 
terme a la piscina de Sant Feliu de Guixols. 

• Que segons les bases de la convocatòria, aquelles escoles que portin a terme 
l’activitat fora del municipi al qual pertanyen i hagin de contractar el servei de 
transport podran optar a una subvenció de fins a 600,00€ en concepte de 
transport. 
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Efectivament, s’ha comprovat que l’activitat es va portar a terme fora del municipi de 
l’escola i que hi va haver una despesa de transport. 
No es disposa de crèdit suficient a la convocatòria del Programa D “Neda a l’escola”  
perquè es varen anul·lar els sobrants. 
FONAMENTS DE DRET 
D'acord amb l'Article 12 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012, 
que estableix que a les bases específiques corresponents hi hauran definides les 
despeses subvencionables, els criteris de valoració i la forma de determinar la quantia 
de les subvencions. 
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions per al suport a 
l’acció de promoció i foment de l’activitat físicoesportiva, Programa D “Neda a 
l’escola”, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 20 de desembre 
de 2016, que en el seu annex  diu que l’import total de les subvencions per al 
programa D serà la suma de l’import per unitat escolar més l’import de transport 
(sempre que el municipi on pertany el centre educatiu no disposi de piscina i s’hagi de 
desplaçar a un altre municipi).  
D’acord amb els motius exposats per l’escola on justifiquen que l’activitat per la qual 
demanen la subvenció s’ha portat a terme fora del municipi on pertany el centre 
educatiu i s’ha hagut de contractar el servei de transport.   
Els continguts de la sol·licitud reuneixen els requisits que fixa l’article 66 de la Llei 
39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els 
establerts a l'article 17 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona.  
Les condicions de regulació de la subvenció es poden formalitzar mitjançant un 
conveni, o resolució, de conformitat  amb el que preveuen els articles 16.3 i 17 de 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
CONSIDERACIONS 
S’ha comprovat que l’activitat es va portar a terme fora del municipi i que va existir 
una despesa de transport.  
També s’ha comprovat que no es disposa de crèdit suficient a la convocatòria perquè 
quan es va aprovar per Junta de Govern la resolució de la convocatòria també es 
varen anul·lar els sobrants d’aquesta. 
Es donen les raons d’interès públic i social perquè es pugui tractar com a una 
concessió directa. 
L'aplicació pressupostària 520/3410/48028 de l'exercici 2017 disposa de consignació 
suficient per atendre la sol·licitud. 
CONCLUSIONS 
Informo favorablement sobre l’estimació  del recurs de reposició del AMPA ESCOLA 
FANALS D’ARO en relació la sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria 
del programa D  perquè l’activitat s’ha portat a terme fora del municipi al qual pertany 
el centre educatiu per falta d’equipament esportiu i s’ha hagut de contractar el servei 
de transport. 
Segons els criteris de valoració establerts a les bases i  la sol·licitud presentada, la 
subvenció en concepte de transport que li correspondria seria de 600,00€, però com a 
la sol·licitud demanen un total de 880,00€ i ja se li han concedit 300,00€ en concepte 
de grup-classe, el màxim que pot rebre és de 580,00€ en concepte de transport. 
Informo favorablement sobre la concessió directa d’una subvenció de 580,00€, amb 
càrrec a la partida 520/3410/48028, a L'AMPA ESCOLA FANALS D’ARO per a la 
despesa de transport del Programa D “Neda a l’escola””. 
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L’AMPA Fanals d’Aro té com a objectiu principal organitzar i facilitar totes les activitats 
extraescolars pel desenvolupament i millora de la qualitat educativa i d’oci dels 
alumnes de l’escola. 
 
Atès que el desenvolupament de les activitats que desenvolupa l’AMPA són per la 
millora de la qualitat educativa i de vida dels infants i en especial l’esport de la natació 
és bàsic pel desenvolupament de la mainada que prenen part en aquesta activitat.  
 
Aquesta activitat suposa una millora considerable en la seva sociabilització, atès que 
aquesta sol·licitud de subvenció no es pot incloure en cap convocatòria de 
concurrència competitiva de la Diputació, i vist que la subvenció de concessió directa 
es pot atorgar, 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 de l’ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, quan es donen raons d’interès públic, social, 
econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que en resultin de la 
convocatòria pública  
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i la fiscalització realitzada 
d'acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d'Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 580,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/48028 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2017. 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció la concessió 
de la qual s’autoritza té caràcter singular i es consideren despeses subvencionables 
les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de 
la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. 
 

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2017/3963 AMPA Escola Fanals d’Aro G55007215 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Transport de l’activitat de natació Corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció 
€ 

Import de la 
subvenció €  

 
Import a 
justificar € 

% de 
finançament 

1.609,10 580,00 580,00 36,05% 
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El període d’execució de l’actuació subvencionada començà el 1 de juliol de 2016 i 
finalitzà el 30 de juny de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, 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'ampa fanals d’Aro 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. Termini i règim de justificació. El beneficiari haurà de justificar en el termini que 
finalitza el 15 de desembre de 2017, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, per l’import de 580,00€ corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer d’aquest 
acord. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que tins el termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 23 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
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SETÈ. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció per un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
amb caràcter previ ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de 
subvenció més l'interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar 
inscrita en el registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
VUITÈ. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a 
la presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la 
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la 
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que 
l’activitat 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: 
  
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. 
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. 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 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) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
DOTZÈ. Modificació de les subvencions. La junta de govern 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.  
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar  
totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del beneficiari de retornar 
l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits següents: 
Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El Servei d'Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i la junta de govern de la Diputació 
serà l’òrgan competent per adoptar les corresponents resolucions. 
 
CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà 
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
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entitats amb qui 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. 
 
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta 
establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DISSETÈ. 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. 
 
DIVUITÈ. Notificar aquest acord a l’Ampa Escola Fanals d’Aro. 
 
22. JG953/000041/2017-PDDCE; Proposta Diputat Deleg at Cooperació 

Esportiva ; Cooperació Esportiva (026): Estimar recurs de repo sició de 
l'escola Jacint Verdaguer pel transport del program a neda a l'escola (exp. 
2017/5018) 

 
Vist el recurs de reposició presentat per l'escola Jacint Verdaguer de Sils, entrat a la 
Diputació el dia 15 de juny de 2017, contra l’acord de la Junta de Govern de 30 de 
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maig de 2017, on es denegava el concepte del transport de la sol·licitud de subvenció 
que aquesta entitat havia presentat en el marc del programa neda a l’escola. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor que transcrit literalment diu: 
 
“ANTECEDENTS  
En data 17 de març  de 2017, l’ESCOLA JACINT VERDAGUER presenta, al registre 
d’entrada de la Diputació de Girona, la sol·licitud de subvenció per al foment i la 
pràctica de l'esport, Programa D “Neda a l’escola” en concepte de grups-classe i 
transport. 
En data 30 de maig de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va 
resoldre la concessió de subvencions per al programa “Neda a l’escola”, on s’atorga a 
l’ESCOLA JACINT VERDAGUER una subvenció de 600,00€ en concepte de grup 
classe i es desestima  el concepte del transport.  
En data 15 de juny de 2017, l’ ESCOLA JACINT VERDAGUER presenta, al registre 
d’entrada de la Diputació de Girona, recurs de reposició contra la resolució de la 
Junta de Govern on es denega el concepte del transport de la sol·licitud de subvenció 
que aquesta entitat havia presentat, amb els següent motius: 

• Que el municipi de Sils, al qual pertany l’escola, no disposa de piscina per portar 
a terme l’activitat. 

• Que a la sol·licitud de subvenció ja es va fer constar que l’activitat es portava a 
terme a la piscina de Santa Coloma de Farners. 

• Que segons les bases de la convocatòria, aquelles escoles que portin a terme 
l’activitat fora del municipi al qual pertanyen i hagin de contractar el servei de 
transport podran optar a una subvenció de fins a 600,00€ en concepte de 
transport. 

Efectivament, s’ha comprovat que l’activitat es va portar a terme fora del municipi de 
l’escola i que hi va haver una despesa de transport. 
No es disposa de crèdit suficient a la convocatòria del Programa D “Neda a l’escola”  
perquè es varen anul·lar els sobrants. 
FONAMENTS DE DRET 
D'acord amb l'Article 12 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012, 
que estableix que a les bases específiques corresponents hi hauran definides les 
despeses subvencionables, els criteris de valoració i la forma de determinar la quantia 
de les subvencions. 
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions per al suport a 
l’acció de promoció i foment de l’activitat físicoesportiva, Programa D “Neda a 
l’escola”, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 20 de desembre 
de 2016, que en el seu annex diu que l’import total de les subvencions per al 
programa D serà la suma de l’import per unitat escolar més l’import de transport 
(sempre que el municipi on pertany el centre educatiu no disposi de piscina i s’hagi de 
desplaçar a un altre municipi).  
D’acord amb els motius exposats per l’escola on justifiquen que l’activitat per la qual 
demanen la subvenció s’ha portat a terme fora del municipi on pertany el centre 
educatiu i s’ha hagut de contractar el servei de transport.   
Els continguts de la sol·licitud reuneixen els requisits que fixa l’article 66 de la Llei 
39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els 
establerts a l'article 17 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona.  
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Les condicions de regulació de la subvenció es poden formalitzar mitjançant un 
conveni, o resolució, de conformitat  amb el que preveuen els articles 16.3 i 17 de 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
CONSIDERACIONS 
S’ha comprovat que l’activitat es va portar a terme fora del municipi i que va existir 
una despesa de transport.  
També s’ha comprovat que no es disposa de crèdit suficient a la convocatòria perquè 
quan es va aprovar per Junta de Govern la resolució de la convocatòria també es 
varen anul·lar els sobrants d’aquesta. 
Es donen les raons d’interès públic i social perquè es pugui tractar com a una 
concessió directa. 
L'aplicació pressupostària 520/3410/48028 de l'exercici 2017 disposa de consignació 
suficient per atendre la sol·licitud. 
CONCLUSIONS 
Informo favorablement sobre l’estimació   del recurs de reposició del ESCOLA 
JACINT VERDAGUER en relació la sol·licitud de subvenció presentada a la 
convocatòria del programa D  perquè l’activitat s’ha portat a terme fora del municipi al 
qual pertany el centre educatiu per falta d’equipament esportiu i s’ha hagut de 
contractar el servei de transport. 
Segons els criteris de valoració establerts a les bases i la sol·licitud presentada, la 
subvenció en concepte de transport és de 600,00€. 
Informo favorablement sobre la concessió directa  d’una subvenció de 600,00€, 
amb càrrec a la partida 520/3410/48028, a L'ESCOLA JACINT VERDAGUER per al 
Programa D “Neda a l’escola””. 
 
L’Escola Jacint Verdaguer té com a objectiu principal l’ensenyament i la formació dels 
infants així com el desenvolupament i l’exercici físic en les activitats extraescolars 
com la natació. 
 
Atès que el desenvolupament de les activitats que desenvolupa l’escola Jacint 
Verdaguer són per la millora de la qualitat educativa i de vida dels infants i en especial 
l’esport de la natació és bàsic pel desenvolupament de la mainada que prenen part en 
aquesta activitat. Aquesta activitat suposa una millora considerable en la seva 
sociabilització, atès que aquesta sol·licitud de subvenció no es pot incloure en cap 
convocatòria de concurrència competitiva de la Diputació, i vist que la subvenció de 
concessió directa es pot atorgar, 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 de l’ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, quan es donen raons d’interès 
públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que en 
resultin de la convocatòria pública  
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i la fiscalització realitzada 
d'acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, a proposta, del diputat 
delegat d'Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2017/5018 Escola Jacint Verdaguer Q6755120J 
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Objecte de la subvenció Naturalesa 

Transport de la natació escolar Corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

 
Import a 
justificar € 

% de finançament 

2.422,50 600,00 600,00 24,77% 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 600,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/48028 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2017. 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució . La subvenció la 
concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen 
part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada començà el 1 de juliol de 2016 i 
finalitzà el 30 de juny de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, 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 escola Jacint 
Verdaguer 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. Termini i règim de justificació. El beneficiari haurà de justificar en el termini 
que finalitza el 15 de desembre de 2017, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, per l’import de 600,00€ corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura. 
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c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer d’aquest 
acord. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que tins el termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 23 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
SETÈ. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció per un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
amb caràcter previ ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de 
subvenció més l'interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar 
inscrita en el registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
VUITÈ. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a 
la presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la 
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la 
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària. 
 
NOVÈ.. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de Subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
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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. 
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. 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 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) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
DOTZÈ. Modificació de les subvencions. La junta de govern 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.  
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà 
revocar  totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del beneficiari de 
retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits 
següents: 
Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
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Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El Servei d'Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i la junta de govern de la Diputació 
serà l’òrgan competent per adoptar les corresponents resolucions. 
 
CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar 
pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té 
la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades . El beneficiari no 
podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui 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. 
 
SETZÈ.. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció 
està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta 
establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
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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. 
 
DISSETÈ. 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. 
 
DIVUITÈ. Notificar aquest acord a l’escola Jacint Verdaguer. 
 
23. JG953/000042/2017-PDDCE; Proposta Diputat Deleg at Cooperació 

Esportiva ; Cooperació Esportiva (026): Estimar recurs de repo sició del 
Club Patí Celrà pel subprograma B4 pel campionat d' Espanya de patinatge 
artístic en la modalitat de grups xou (exp. 2017/21 07) 

 
Vist el recurs de reposició presentat pel club patí Celrà, entrat a la Diputació el dia 13 
de juliol de 2017, contra l’acord de la Junta de Govern de 20 de juny de 2017, on es 
denegava la subvenció per al subprograma B4 amb el motiu que l’activitat no 
compleix l’objecte de la convocatòria, doncs l’activitat no es porta a terme fora de 
Catalunya. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor que transcrit literalment diu: 
 
“ANTECEDENTS  
En data 3 de març  de 2017, l’entitat CLUB PATÍ CELRÀ presenta, al registre 
d’entrada de la Diputació de Girona, la sol·licitud de subvenció per al foment i la 
pràctica de l'esport del Subprograma B4 “Suport a la participació en esdeveniments 
esportius federats puntuals de nivell estatal o superior que es portin a terme fora de 
Catalunya”. 
En data 20 de juny de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre 
la concessió de subvencions per al programa B “Suport a les entitats esportives de les 
comarques gironines per la promoció i el foment de l’activitat físicoesportiva i l’esport”, 
on es desestima la subvenció per al Subprograma B4 a l’entitat CLUB PATÍ CELRÀ 
amb el motiu que l’activitat no compleix l’objecte de la convocatòria, doncs l’activitat 
no es porta a terme fora de Catalunya. 
En data 13 de juliol de 2017, l’entitat CLUB PATÍ CELRÀ presenta, al registre 
d’entrada de la Diputació de Girona, recurs de reposició contra la resolució de la 
Junta de Govern, on demana que s’estimi el recurs que presenta i se li concedeixi la 
subvenció  per a l’actuació presentada en el Subprograma B4, amb els següent 
motius: 

• Que la resolució diu que el motiu d’exclusió és el fet que no compleix amb 
l’objecte de la convocatòria perquè l’esdeveniment no es va portar a terme fora 
de Catalunya. 
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• Que l’entitat demostra amb documentació que l’esdeveniment es va portar a 
terme a la ciutat d’Alcoi i que per tant si que és a fora de Catalunya i compleix 
amb l’objecte de la convocatòria. 

Efectivament, es comprova que l’esdeveniment pel qual demana la subvenció s’ha 
portat a terme fora de Catalunya i, per tant, compleix amb l’objecte de la convocatòria. 
No es disposa de crèdit suficient a la convocatòria del Programa B4 de suport a la 
participació en esdeveniments esportius perquè es varen anul·lar els sobrants. 
FONAMENTS DE DRET 
D'acord amb l'Article 12 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012, 
que estableix que a les bases específiques corresponents hi hauran definits l’objecte, 
les despeses subvencionables, els criteris de valoració i la forma de determinar la 
quantia de les subvencions. 
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions per al suport a 
l’acció de promoció i foment de l’activitat físicoesportiva Subprograma B4 “Suport a la 
participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell estatal o superior 
que es portin a terme fora de Catalunya”, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona 
en sessió de 20 de desembre de 2016, que en el seu annex  diu que l’objecte 
d’aquest subprograma serà el de donar suport a les entitats esportives per a la 
participació, prèvia classificació, en esdeveniments esportius federats de nivell estatal 
o superior que es portin a terme fora de Catalunya.  
D’acord amb els motius exposats per l’entitat i la documentació presentada on 
justifiquen que l’activitat del Subprograma B4 compleix amb l’objecte de les bases. 
CONSIDERACIONS 
S’ha comprovat que l’esdeveniment pel que demanava la subvenció l’entitat, s’ha 
portat a terme fora de Catalunya i, per tant, compleix amb l’objecte de la convocatòria. 
També s’ha comprovat que no es disposa de crèdit suficient a la convocatòria perquè 
quan es va aprovar per Junta de Govern la resolució de la convocatòria també es 
varen anul·lar els sobrants d’aquesta. 
Es donen les raons d’interès públic i social perquè es pugui tractar com a una 
concessió directa. 
CONCLUSIONS 
Informo favorablement sobre l’estimació  del recurs de reposició de l’entitat CLUB 
PATÍ CELRÀ en relació la sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria del 
Subprograma B4 “Suport a la participació en esdeveniments esportius federats 
puntuals de nivell estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya”. 
Segons els criteris de valoració establerts a les bases i la puntuació obtinguda (45 
punts), a la sol·licitud presentada li correspon una subvenció de 2.115,00€. 
Informo favorablement sobre la concessió directa  d’una subvenció de 2.115,00€, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 520/3410/48028, a l’entitat CLUB PATÍ 
CELRÀ per a l’activitat “Campionat d’Espanya de patinatge artístic en la modalitat de 
Grups Xous” dins la convocatòria del Subprograma B4 “Suport a la participació en 
esdeveniments esportius federats puntuals de nivell estatal o superior que es portin a 
terme fora de Catalunya”.” 
 
El club patí Celrà, té com a objectiu principal l’activitat del patinatge en la seva 
vessant formativa. 
 
Atès que la participació d’aquesta entitat gironina en un campionat d’Espanya de 
patinatge artístic en la modalitat de grups xou suposa un gran impacte social i de 
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promoció del territori, que reverteix en un foment i reconeixement d’aquesta modalitat 
esportiva, que compta amb un gran volum de participants a les comarques gironines, 
atès que aquesta sol·licitud de subvenció no es pot incloure en cap convocatòria de 
concurrència competitiva de la Diputació, i vist que la subvenció de concessió directa 
es pot atorgar, 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 de l’ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, quan es donen raons d’interès públic, social, 
econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que en resultin de la 
convocatòria pública  
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i la fiscalització realitzada 
d'acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d'Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2017/2107 Club Patí Celrà G17271677 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Campionat d’Espanya de patinatge artístic en la modalitat de grups 
xou. 

Corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

 
Import a 
justificar € 

% de 
finançament 

15.650,00 2.115,00 4.230,00 13,52% 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 2.115,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/48028 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2017. 
 
TERCER, Despeses subvencionables i període d’execució . La subvenció la 
concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen 
part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada començà el 1 de setembre de 
2016 i finalitzà el 31 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 
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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 Club patí Celrà 
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. Termini i règim de justificació. El beneficiari haurà de justificar en el termini 
que finalitza el 15 de desembre de 2017, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, per l’import de 4.230,00€ corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer d’aquest 
acord. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que el termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 23 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
SETÈ. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció per un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
amb caràcter previ ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de 
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subvenció més l'interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar 
inscrita en el registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
VUITÈ. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a 
la presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la 
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la 
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que 
l’activitat 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: 
  
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. 
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. 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 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) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
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ONZÈ. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
DOTZÈ. Modificació de les subvencions. La junta de govern 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.  
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà 
revocar  totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del beneficiari de 
retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits 
següents: 
Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El Servei d'Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i la junta de govern de la Diputació 
serà l’òrgan competent per adoptar les corresponents resolucions. 
 
CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar 
pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té 
la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades . El beneficiari no 
podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció 
està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta 
establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DISSETÈ. 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. 
 
DIVUITÈ. Notificar aquest acord a club patí Celrà. 
 
24. JG953/000044/2017-PDDCE; Proposta Diputat Deleg at Cooperació 

Esportiva ; Cooperació Esportiva (026): Estimar recurs de repo sició del 
Club Patí Guixolenc on es demana subvenció pel subp rograma B4 (exp. 
2017/2890) 

 
Vist el recurs de reposició presentat pel club patí Guixolenc, entrat a la Diputació el 
dia 14 de juliol de 2017, contra l’acord de la Junta de Govern de 20 de juny de 2017, 
on es demana que s’estimi la resolució d’una subvenció per a l’actuació presentada 
en el subprograma B4. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor que transcrit literalment diu: 
 
“ANTECEDENTS  
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En data 15 de març  de 2017, l’entitat CLUB PATÍ GUIXOLENC presenta, al registre 
d’entrada de la Diputació de Girona, la sol·licitud de subvenció per al foment i la 
pràctica de l'esport del Programa B, on demana subvenció per al Subprograma B1 
“Suport a l’activitat esportiva de base” i el Subprograma B4 “Suport a la participació 
en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell estatal o superior que es 
portin a terme fora de Catalunya”. 
En data 20 de juny de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre 
la concessió de subvencions per al programa B “Suport a les entitats esportives de les 
comarques gironines per la promoció i el foment de l’activitat físicoesportiva i l’esport”, 
on s’atorga a l’entitat CLUB PATÍ GUIXOLENC una subvenció del Subprograma B1. 
En data 14 de juliol de 2017, l’entitat CLUB PATÍ GUIXOLENC presenta, al registre 
d’entrada de la Diputació de Girona, recurs de reposició contra la resolució de la 
Junta de Govern, on demana que s’estimi la resolució d’una subvenció per a 
l’actuació presentada en el Subprograma B4, amb els següent motius: 

• Que a la sol·licitud hi constava l’activitat al subprograma B4 
• Que a la resolució no hi consta ni la concessió ni l’exclusió de la subvenció del 

Subprograma B4. 
• Que per error del centre gestor de la Diputació de Girona no es va valorar la 

subvenció del subprograma B4 
• Demana que es valori l’activitat presentada segons els criteris establerts 

Efectivament, es comprova que a la sol·licitud de l’entitat es demanava una subvenció 
per al subprograma B1 i una altra per al subprograma B4. 
No es disposa de crèdit suficient a la convocatòria del Programa B4 de suport a la 
participació en esdeveniments esportius perquè es varen anul·lar els sobrants. 
FONAMENTS DE DRET 
D'acord amb l'Article 12 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012, 
que estableix que a les bases específiques corresponents hi hauran definits l’objecte, 
les despeses subvencionables, els criteris de valoració i la forma de determinar la 
quantia de les subvencions. 
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions per al suport a 
l’acció de promoció i foment de l’activitat físicoesportiva Subprograma B4 “Suport a la 
participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell estatal o superior 
que es portin a terme fora de Catalunya”, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona 
en sessió de 20 de desembre de 2016, que en el seu annex  diu que l’objecte 
d’aquest subprograma serà el de donar suport a les entitats esportives per a la 
participació, prèvia classificació, en esdeveniments esportius federats de nivell estatal 
o superior que es portin a terme fora de Catalunya.  
D’acord amb els motius exposats per l’entitat on justifiquen que a la sol·licitud hi 
constava l’activitat del Subprograma B4, que aquesta compleix amb l’objecte de les 
bases i que, per error del Centre gestor no es va valorar la sol·licitud. 
Els continguts de la sol·licitud reuneixen els requisits que fixa l’article 66 de la Llei 
39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els 
establerts a l'article 17 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona.  
Les condicions de regulació de la subvenció es poden formalitzar mitjançant un 
conveni, o resolució, de conformitat  amb el que preveuen els articles 16.3 i 17 de 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
CONSIDERACIONS 
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S’ha comprovat que l’entitat va demanar una subvenció per al subprograma B4 de 
suport a la participació en esdeveniments esportius i que aquesta compleix amb 
l’objecte de la convocatòria perquè es va portar a terme fora de Catalunya. 
També s’ha comprovat que no es disposa de crèdit suficient a la convocatòria perquè 
quan es va aprovar per Junta de Govern la resolució de la convocatòria també es 
varen anul·lar els sobrants d’aquesta. 
Es donen les raons d’interès públic i social perquè es pugui tractar com a una 
concessió directa. 
L'aplicació pressupostària 520/3410/48028 de l'exercici 2017 disposa de consignació 
suficient per atendre la sol·licitud. 
CONCLUSIONS 
Informo favorablement sobre l’estimació  del recurs de reposició de l’entitat CLUB 
PATÍ GUIXOLENC en relació la sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria 
del Subprograma B4 “Suport a la participació en esdeveniments esportius federats 
puntuals de nivell estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya”. 
Segons els criteris de valoració establerts a les bases i la puntuació obtinguda (40 
punts), a la sol·licitud presentada li correspon una subvenció de 1.735,00€. 
Informo favorablement sobre la concessió directa d’una subvenció de 1.735,00€, 
amb càrrec a la partida 520/3410/48028, a l’entitat CLUB PATÍ GUIXOLENC per a 
l’activitat “Campionat d’Espanya de patinatge artístic en la modalitat de Xou-Quartets” 
dins la convocatòria del Subprograma B4 “Suport a la participació en esdeveniments 
esportius federats puntuals de nivell estatal o superior que es portin a terme fora de 
Catalunya”.” 
 
El club patí Guixolenc, té com a objectiu principal l’activitat del patinatge artístic en la 
seva vessant formativa. 
 
Atès que la participació d’aquesta entitat gironina en un campionat d’Espanya de 
patinatge artístic en la modalitat de xou-quartets suposa un gran impacte social i de 
promoció del territori, que reverteix en un foment i reconeixement d’aquesta modalitat 
esportiva, que compta amb un gran volum de participants a les comarques gironines, 
atès que aquesta sol·licitud de subvenció no es pot incloure en cap convocatòria de 
concurrència competitiva de la Diputació, i vist que la subvenció de concessió directa 
es pot atorgar, 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 de l’ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, quan es donen raons d’interès públic, social, 
econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que en resultin de la 
convocatòria pública  
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i la fiscalització realitzada 
d'acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d'Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2017/2890 Club patí Guixolenc G17858671 

Objecte de la subvenció Naturalesa 
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Campionat d’Espanya de patinatge artístic en la modalitat de xou-
quartets. 

Corrent 

Cost de l’objecte de la 
subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a justificar € % de finançament 

3.470,00 1.735,00 3.470,00 50,00% 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.735,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/48028 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2017. 
 
TERCER, Despeses subvencionables i període d’execució . La subvenció la 
concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen 
part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada començà el 1 de setembre de 
2016 i finalitzà el 31 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 Club patí Guixolenc 
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. Termini i règim de justificació. El beneficiari haurà de justificar en el termini 
que finalitza el 15 de desembre de 2017, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, per l’import de 3.470,00€ corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 
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d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer d’aquest 
acord. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90%  de l’import a justificar, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant so bre la quantitat concedida 
el percentatge de finançament.  
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que el termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 23 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
SETÈ. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció per un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
amb caràcter previ ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de 
subvenció més l'interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar 
inscrita en el registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
VUITÈ. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a 
la presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la 
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la 
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
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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: 
  
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. 
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. 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 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) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
DOTZÈ. Modificació de les subvencions. La junta de govern 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.  
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà 
revocar  totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del beneficiari de 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 80

retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits 
següents: 
Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El Servei d'Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i la junta de govern de la Diputació 
serà l’òrgan competent per adoptar les corresponents resolucions. 
 
CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar 
pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té 
la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades . El beneficiari no 
podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui 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. 
 
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció 
està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta 
establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
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 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DISSETÈ. 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. 
 
DIVUITÈ. Notificar aquest acord a club patí Guixolenc. 
 
25. JG953/000047/2017-PDDCE; Proposta Diputat Deleg at Cooperació 

Esportiva ; Cooperació Esportiva (026): Revocació de la subven ció a 
l'Ajuntament de Figueres per la mitja marató 2016 ( exp. 2016/3331) 

 
Vist l’informe de fiscalització desfavorable de data 4 d’abril de 2017 en relació a la 
justificació presentada per l’Ajuntament de Figueres en relació amb l’expedient 
2016/3331 per al finançament de la mitja marató 2016. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor que transcrit literalment diu: 
 
“ANTECEDENTS 
En data 28 de juliol de 2016 l’Ajuntament de Figueres presenta, al registre d’entrada 
de la Diputació de Girona, la sol·licitud de subvenció per al Programa c “Organització 
d’esdeveniments esportius singulars”. 
En data 15 de novembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va 
aprovar concedir les subvencions corresponents al Programa C “Organització 
d’esdeveniments esportius singulars” i li va atorgar a l’Ajuntament de Figueres una 
subvenció de 5.134,75€ per a l’organització de la “MITJA MARATÓ DE FIGUERES + 
10KM + 1A MENUDA”. 
En data 7 de març de 2017, l’Ajuntament de Figueres presenta, a la Diputació de 
Girona, el compte justificatiu, la memòria de l’activitat i el conveni signat amb l’entitat 
esportiva “Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres” per a que aquesta entitat 
organitzi l’activitat. 
Es comprova que al compte justificatiu només hi figura com a despesa el conveni 
signat amb l’entitat esportiva. En aquest conveni s’observa que el veritable 
organitzador de l’activitat ha estat l’entitat i no l’ajuntament. 
FONAMENTS DE DRET 
D’acord amb l’article 14.1. de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de 
subvencions i d’acord amb l’Article 24.a. de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de 
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febrer de 2012, que estableix quines són les obligacions dels beneficiaris de 
subvencions concedides per la Diputació de Girona: 
 “.... 
a)complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 
...” 
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions per al suport a 
l’acció de promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva, Programa C “Organització 
d’esdeveniments esportius singulars”, en la seva base 20 d’altres obligacions dels 
beneficiaris que diu: 
“.... 
a)Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 
b)Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la 
subvenció. 
...” 
CONSIDERACIONS 
Es comprova que l’activitat no ha estat organitzada per l’Ajuntament de Figueres i que 
no ha tingut despesa. L’activitat i tota la responsabilitat sobre aquesta ha estat 
derivada mitjançant un conveni a l’entitat esportiva “Associació Atlètica Mitja Marató 
de Figueres”. 
L’ajuntament no pot rebre la subvenció concedida doncs no ha estat l’organitzador. 
Per altra banda, l’entitat esportiva podia haver-se presentat a la convocatòria de 
subvencions per a l’organització de l’activitat. 
CONCLUSIONS 
Informo favorablement sobre la revocació de la subvenció concedida a l’Ajuntament 
de Figueres per l’organització de la Mitja Marató de Figueres, doncs l’ajuntament no 
va ser l’organitzador de l’activitat.” 
 
Vista la fiscalització realitzada d’acord amb la instrucció de control intern, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat delegat d’Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Figueres per 
l’organització de la mitja marató de Figueres 2016, ja que no ha estat l’organitzador 
de l’activitat. 
 
SEGON. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Figueres. 
 
26. JG953/000048/2017-PDDCE; Proposta Diputat Deleg at Cooperació 

Esportiva ; Cooperació Esportiva (026): Desestimar recurs de r eposició 
Club Twirling Sant Feliu de Guíxols pel subprograma  B1 (exp. 2017/5106) 

 
Vist el recurs de reposició presentat pel Club Twirling Sant Feliu de Guíxols entrat al 
registre de la Diputació en data 13 de juliol de 2017, contra l’acord de la Junta de 
Govern de 20 de juny de 2017, en virtut de la qual se li denegava la subvenció 
sol·licitada dins el subprograma B1 de suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius singulars amb el motiu que la sol·licitud es va entrar fora de termini. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor que transcrit literalment diu: 
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“ANTECEDENTS 
En data 31 de març de 2017, l’entitat CLUB TWIRLING SANT FELIU DE GUIXOLS 
presenta, al registre d’entrada de la Diputació de Girona, la sol·licitud de subvenció 
per al foment i la pràctica de l'esport del Programa B “Suport a les entitats esportives 
per a la promoció i foment de l’esport” 
En data 20 de juny de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre 
la concessió de subvencions per al programa B ““Suport a les entitats esportives per a 
la promoció i foment de l’esport”, on es desestima la subvenció a l’entitat CLUB 
TWIRLING SANT FELIU DE GUIXOLS amb el motiu que la sol·licitud es presenta 
fora de termini. 
En data 13 de juliol de 2017, l’entitat CLUB TWIRLING SANT FELIU DE GUIXOLS 
presenta, al registre d’entrada de la Diputació de Girona, recurs de reposició contra la 
resolució de la Junta de Govern, on demana que s’estimi el recurs que presenta i se li 
concedeixi la subvenció  per a l’actuació que sol·licita amb els següent motius: 
Que l’entitat estava tramitant el certificat digital per poder signar la sol·licitud. 
Que l’entitat es va confondre de data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds. 
FONAMENTS DE DRET 
D'acord amb l'Article 18 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012, 
que estableix que les sol·licituds s’han de fer en la forma, el temps i amb la 
documentació que determinin la convocatòria i les bases específiques. 
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions per “Suport a les 
entitats esportives per a la promoció i foment de l’esport”, aprovades pel Ple de la 
Diputació de Girona en sessió de 20 de desembre de 2016, que en la seva base 
setena diu que les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert a la 
convocatòria, i han d’estar signades per la persona interessada o pel representant 
legal de l’entitat. 
D’acord amb la convocatòria de subvencions per al “Suport a les entitats esportives 
per a la promoció i foment de l’esport”, aprovada per la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona en sessió de 24 de gener de 2017, i publicada al BOP el 30 de 
gener de 2017,que en el seu punt tercer diu que el termini de presentació de 
sol·licituds serà de 2 mesos a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 
CONSIDERACIONS 
El termini de presentació de subvencions finalitzava el 30 de març de 2017. 
CONCLUSIONS 
Informo desfavorablement sobre l’estimació del recurs de reposició de l’entitat CLUB 
TWIRLING SANT FELIU DE GUIXOLS en relació la sol·licitud de subvenció 
presentada a la convocatòria del Programa B “Suport a les entitats esportives per a la 
promoció i foment de l’esport”.” 
 
Per tant, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
Desestimar el recurs de reposició presentat pel Club Twirling Sant Feliu de Guíxols en 
relació a la sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria del subprograma B1, 
ja que es va presentar fora de termini. 
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27. JG953/000001/2017-PDDPE; Proposta diputat deleg at promoció 
econòmica ; Promoció Econòmica (015): Aprovar concessió direct a pel 
projecte "Captació activitat industrial al Ripollès " (exp. 2017/8384) 

 
La UNIÓ INTERSECTORIAL EMPRESARIAL DEL RIPOLLÈS sol·licita la subvenció 
per al finançament de l’estudi de captació d’activitat industrial al Ripollès. 
 
L'objectiu és la captació d'activitat industrial a la comarca del Ripollès, establint 
acords d'aliança estratègica entre administracions, organitzacions empresarials, 
sindicats, centres de formació i recerca amb la finalitat d'impulsar la competitivitat de 
la indústria; atraure activitat i promocionar industrialment el territori en una comarca 
amb una forta tradició industrial (que ha minvat en els darrers anys), fomentar 
l'ocupació, potenciar el talent i millorar la cohesió social i la sostenibilitat dels 
municipis, a partir d'un sector de present i de futur com és la indústria. 
 
Aquest projecte consta d'un seguit d'accions a desenvolupar com són: la captació tant 
d'empreses com de capital humà, la retenció de talent, la competitivitat territorial, les 
millores en infraestructures del territori i un anàlisi transversal respecte a altres 
sectors econòmics. 
 
Això es materialitzarà en actuacions concretes amb els diferents sectors del territori a 
fi d'obtenir una visió consensuada de futur i la definició i execució d'unes estratègies 
enfocades als diferents sectors industrials i en projectes transformadors del teixit 
productiu, urbà i industrial, traient profit dels actius existents. 
 
L’entitat acredita que aquesta activitat és d’interès o utilitat pública en l’àmbit social, 
econòmic i industrial de la comarca del Ripollès. 
 
El punt 13 de l’art 1er de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local, modifica l’art. 36.1d) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de Règim local i concreta que és una competència de 
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmica i social i la 
planificació en el territori provincial d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques.  
 
Compleix, així mateix, amb els principis, objectius i efectes fixats en els articles 6.a) 
6b) i 6c) del capítol III del Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 
2017-2019, aprovat en sessió plenària de 24 de gener de 2017, en tant que l’activitat 
proposada projecta i singularitza el nostre territori i és un projecte que ha d’aportar un 
valor afegit a la comunitat. 
 
Alhora, dóna compliment als eixos estratègics previstos al Capítol V de l’esmentat Pla 
estratègic, en concret als punts, a)1 Potenciar els serveis i recursos, associats a les 
competències municipals i les de la pròpia Diputació; i b)3. Participació en la 
cooperació per al desenvolupament amb especial incís a aquells aspectes que tenen 
a veure amb la promoció econòmica i l’emprenedoria a la demarcació de Girona. 
La singularitat i les especificitats d’aquesta activitat dificulten substancialment una 
convocatòria pública; no obstant això, i com s’ha exposat, es donen les 
circumstàncies d’interès social i econòmic suficients per a la concessió d’una 
subvenció directa, d’acord amb els articles 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de 
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novembre, General de Subvencions i 15.c) de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona actualment vigent.  
 
L’entitat sol·licitant compleix les previsions en relació amb el compliment de les 
obligacions dels beneficiaris de les subvencions respecte amb la Hisenda i la 
Seguretat Social, que determina l’Ordenança General de Subvencions de la diputació 
de Girona, la Llei 8/2006 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 
887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions. 
 
Vist l'informe favorable de la cap del Servei, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat delegat del Servei de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Núm. expedient 2017/8384 
Sol·licitant UNIO INTERSECTORIAL EMPRESARIAL DEL 

RIPOLLES 
NIF G17119959 
Objecte de la sol·licitud PROJECTE CAPTACIO ACTIVITAT INDUSTRIAL AL 

RIPOLLES 
Pressupost presentat 26.637,90 € 
Total despesa elegible a 
justificar 

21.780,00 €  

Subvenció concedida 21.780,00 € 
% finançament 81,763 % 
Partida pressupostària 220 4300 48001 “Foment entitats no lucratives” 
Termini per justificar 30 d abril de 2018 

 
SEGON. Autoritzar la despesa de 21.780 € i disposar-la amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària especificada al punt primer d’aquest acord del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar 
despeses d’una altra naturalesa.  
 
No es consideren despeses subvencionables les despeses que corresponen a 
inversió i a desplaçaments. 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 i les que es troben detallades a l’apartat 
primer d’aquest acord. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada es des de l’1 d’octubre al 31 de 
gener de 2018 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
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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 accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar de la notificació 
d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar abans del termini 
que s’estableix al punt primer d’aquest acord, per l’import del total de despesa 
elegible establert en el punt primer d’aquest acord, 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. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 

proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura.  

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

d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè d’aquesta 
resolució. 

 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la 
sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  

 

En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
al punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa 
efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
SETÈ. 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 de la cap del centre gestor. El pagament de la 
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària. 
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VUITÈ. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

 
NOVÈ. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
DESÈ. 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. 
 
ONZÈ. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona 
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
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Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
DOTZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 
a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions.  
b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El Servei de Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan 
competent per adoptar els acords corresponents és el president de la Diputació. 
 
TRETZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
CATORZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
SETZÈ. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord s’aplicarà 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord al beneficiari establert al punt primer d’aquest acord.  
 
 
28. 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: 
 
29. 000068/2017-PDDMA; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;  Consorci 

Forestal de Catalunya- Foment de la gestió forestal  sostenible de les 
masses forestals de les comarques de Girona. Exp. 2 017/8183 

 
El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) és una organització agrària que aglutina la 
propietat forestal privada a nivell de Catalunya i té com a objectius principals, entre 
altres, els següents: Promoure l’harmonització de les funcions ambientals, de 
conservació de la natura i paisatgístiques amb la silvicultura, Aportar la seva opinió, 
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experiències i propostes a les administracions, grups socials i mitjans de comunicació. 
Afavorir la vertebració del sector forestal en tots els seus nivells i Donar suport als 
propietaris forestals i professionals del sector mitjançant la formació i l’assessorament 
en aspectes tècnics i legals. 
 
El pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona incorpora la Línia de 
subvencions a les organitzacions agràries de major representativitat, la qual fa 
referència específica al CFC, i el pressupost de 2017 conté una partida nominativa 
per a aquesta entitat. 
 
Des de l’any 2004 la Diputació de Girona col·labora amb el CFC i subvenciona a 
aquesta entitat per tal de dinamitzar el sector forestal Gironí, portant a terme accions 
per al foment de la gestió sostenible i la promoció i dinamització del sector forestal 
gironí i, en particular, a la valorització energètica i mobilització de la biomassa 
forestal, la prevenció d’incendis, la recuperació i valorització de boscos cremats i el 
control de plagues en suredes. 
 
D’acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. APROVAR el text del conveni amb el Consorci Forestal de Catalunya, que 
presenta el següent tenor literal: 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRO NA I EL 
CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA PER AL FOMENT DE LA GESTIÓ 
FORESTAL SOSTENIBLE DE LES MASSES FORESTALS DE LES COMARQUES 
DE GIRONA. 
CN/3659. Exp. 2017/8183  

I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel ..., ..., assistit pel ..., en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia ___________. 
CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA (CFC), amb NIF Q-6750001-G, 
representada pel ..., ..., i amb seu social a “La Casa del Bosc” c/ Jacint Verdaguer, 3, 
2n, 17430, de Santa Coloma de Farners. 

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) és una organització agrària que té com a 
objectius principals, entre altres, els següents: 
� Promoure l’harmonització de les funcions ambientals, de conservació de la natura 

i paisatgístiques amb la silvicultura. 
� Aportar la seva opinió, experiències i propostes a les administracions, grups 

socials i mitjans de comunicació. 
� Afavorir la vertebració del sector forestal en tots els seus nivells. 
� Donar suport als propietaris forestals i professionals del sector mitjançant la 

formació i l’assessorament en aspectes tècnics i legals. 
El pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora la 
Línia de subvencions a les organitzacions agràries de major representativitat, la qual 
fa referència específica al CFC, i el pressupost de 2017 conté una partida nominativa 
per a aquesta entitat. 
 
Des de l’any 2004 la Diputació de Girona col·labora amb el CFC i subvenciona a 
aquesta entitat per tal de dinamitzar el sector forestal Gironí, portant a terme accions 
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per al foment de la gestió sostenible i la promoció i dinamització del sector forestal 
gironí i, en particular, a la valorització energètica i mobilització de la biomassa 
forestal, la prevenció d’incendis, la recuperació i valorització de boscos cremats i el 
control de plagues en suredes. 
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents: 
PACTES 
PRIMER. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el CFC per al foment de la gestió forestal 
sostenible i la promoció i dinamització del sector forestal gironí i, en particular la 
valorització energètica i mobilització de la biomassa forestal, la prevenció d’incendis, 
la recuperació i valorització de boscos cremats, el control de plagues i accions 
forestals per adaptació al canvi climàtic 
SEGON. PROGRAMA D’ACTUACIONS. Per tal de concretar les actuacions que es 
duran a terme a l’empara d’aquest conveni, s’estableix com a eina bàsica el programa 
anual d’actuacions.  
El programa anual d’actuacions del 2017, que consta com a annex d’aquest 
conveni, determina la valoració de les accions que assumeix el CFC, en 
compliment dels objectius pactats amb un pressupost desglossat de les hores 
de personal propi assignades a aquestes tasques  i/o la previsió de factures de 
tercers. 
D’acord amb el què preveu el pacte vintè respecte a les possibles pròrrogues, abans 
del 28 de febrer de l’any en què es programi, haurà de ser consensuat un nou 
programa d’actuacions en el si de la Comissió de Seguiment prevista en el pacte 
tercer. A tal efecte, el CFC haurà de presentar abans del 10 de febrer de l’any en 
curs, una sol·licitud de pròrroga que incorpori la proposta de programa anual amb la 
definició de les accions que preveu assumir aquesta entitat i la previsió 
pressupostària preliminar, així com el finançament que es preveu, amb detall de en 
quines actuacions o fraccions d’aquestes s’aplicarà, les finques implicades, les unitats 
d’actuació i el nombre d’hectàrees, com també els preus unitaris.  
Per a les possibles aportacions futures, en funció de la proposta de programa anual 
presentada pel CFC, un cop consensuada en el si de la comissió de seguiment, el 
Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona elaborarà un informe tècnic, el qual 
establirà la valoració dels treballs proposats anualment i determinarà subvenció 
màxima a aportar per part de la Diputació, d’acord amb la seva disponibilitat 
pressupostària. Caldrà que el programa d’actuacions i la proposta de finançament 
siguin aprovats per la Diputació de Girona en forma d’addenda al conveni i que 
aquesta addenda sigui signada per les parts per a que es pugui considerar efectiva la 
pròrroga del conveni i els compromisos d’aquesta puguin ser considerats vinculants. 
TERCER. COMISSIÓ DE SEGUIMENT. 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 crea una comissió de seguiment. 
La Comissió de Seguiment, d'acord amb un calendari prèviament acordat, es reunirà 
com a mínim de forma semestral per avaluar el desenvolupament correcte de les 
actuacions previstes en el programa anual, així com per consensuar el programa 
d’actuacions d’anys següents. 
La Comissió de Seguiment tindrà la composició següent: 

— dos representants tècnics designats per la Diputació de Girona; 
— dos representants del CFC 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 92

QUART. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona 
contribuirà a la consecució dels objectius d’aquest conveni, a més d’assumir aquelles 
funcions pròpies que se’n derivin, mitjançant un ajut al finançament, quan escaigui, de 
les actuacions incloses en el programa anual aprovat en el marc d’aquest conveni i 
les seves possibles addendes. 
La Diputació de Girona es compromet a fer l’any 2017 una aportació econòmica 
màxima al CFC de 6.000,00 €. Aquest import correspon al 75% de la despesa. 
CINQUÈ. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció 
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les 
que es detallen en l’annex d’aquest conveni com a programa d’actuacions i que 
formen part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser 
utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa. Es podran considerar com a 
subvencionables les despeses de personal. Es podran considerar com a 
subvencionables les despeses generals (telèfon, llum, etc.) per import màxim del 7% 
de les despeses de personal. No seran subvencionables les despeses en concepte 
d’IVA si aquesta despesa és recuperable. 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. 
SISÈ. 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. 
SETÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. El beneficiari accepta la subvenció, així 
com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en 
aquest conveni. 
VUITÈ. 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, 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 una 
descripció de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com l’explicació del 
compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació 
de Girona. 
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 
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compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (model 
disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 
f) En cas que hi hagi despeses de personal, fulls mensuals de dedicació temporal a 
les diferents tasques en què consti la dedicació desglossada en dies i hores a cada 
tasca, signats per cada persona i pel seu cap, els justificants de despesa 
corresponents i un certificat signat que acrediti la dedicació de forma argumentada. 
Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes 
per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el 
beneficiari ha de justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents 
proveïdors, prèviament a la contractació del compromís, excepte que per les 
característiques especials de l’objecte del contracte no hi hagi en el mercat suficient 
nombre d’entitats que el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa 
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
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 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
NOVÈ. 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, el període mínim és de 5 anys i 
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. 
DESÈ. 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. 
ONZÈ. 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 de l’entitat i a les publicacions que faci amb ajut d’aquesta subvenció. 
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: 
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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. 

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

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

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

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

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

aplicables. 
TRETZÈ. 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. 
CATORZÈ. 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. 
QUINZÈ. 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. 
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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. 
SETZÈ. 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. 
DISSETÈ. 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. 
DIVUITÈ. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari d’aquesta 
subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
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DINOVÈ. 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. 
VINTÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de 
la seva signatura i finalitzarà el 31 de març de 2018 i podrà ser prorrogat d’acord amb 
el que estableix el pacte segon per períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys, per 
acord de les parts mitjançant addenda. En cas de pròrroga, l’addenda establirà el 
programa d’actuacions, l’import i percentatge de subvenció i els terminis d’execució i 
de justificació. L’òrgan competent per aprovar les possibles addendes de pròrroga per 
part de la Diputació de Girona serà el vicepresident segon. 
VINT-I-UNÈ. 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. 
VINT-I-DOSÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni: 
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts  
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. 
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest 
conveni per duplicat exemplar, Santa Coloma de Farners, Pel Consorci Forestal de 
Catalunya,... Girona, per la Diputació de Girona, ..., ... 
 
PROPOSTA DE PROGRAMA D’ACTUACIONS  2017  
ANNEX I 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA PER AL FOMENT DE LA GESTIÓ 
SOSTENIBLE DE LES MASSES FORESTALS DE LES COMARQUES DE GIRONA 
Antecedents  
Aquest programa d’actuacions dóna compliment a allò que estableix la clàusula 
tercera del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el CFC, que preveu 
que el conveni esmentat es desplegarà mitjançant l’aprovació de programes anuals, i 
a més fa referència explícita al caràcter excepcional del primer d’aquests programes, 
amb la definició del seu contingut bàsic. 
La configuració d’aquest primer programa de treball, amb un contingut bàsic que és la 
preparació, amb el nivell de detall necessari, del programa de treball del 2017, 
s’ajusta, doncs, estrictament a allò que estableix el conveni, en el sentit que, el 
programa del 2017 es pot aprovar dins del mateix any, però els programes dels anys 
següents s’han d’aprovar preferiblement, el darrer trimestre de l’any anterior. 
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Es tracta d’una previsió necessària si, tal com diu el conveni, el programa de treball 
ha de permetre la valoració de les actuacions. 
D’acord amb les consideracions precedents i amb la voluntat de col·laboració 
expressada al conveni per totes les parts que el signen, s’acorda per a l’any 2017 el 
programa de treball següent. 
Contingut bàsic del programa de treball 
En el marc d’actuació d’aquest s’estableix el programa de treballs conjunt entre la 
Diputació de Girona i el CFC per: 
Suport als ajuntaments i altres entitats per a la millora de la Prevenció d’incendis 
forestals. 
• Suport i assessorament per a la execució de franges perimetrals de protecció i 

prevenció d’incendis forestals. 
o Anàlisi dels instruments aprovats per ajuntaments de la província de 

Girona, amb l’objectiu de garantir-ne la seva aplicació tot tenint en 
compte la titularitat afectada i les responsabilitats esdevingudes en la 
planificació, creació i manteniment de les franges en base a l’actual 
normativa reguladora. 

o Redacció d’una proposta de participació dels propietaris forestals: 
proposta de valoració per a un acord entre l’administració i els 
propietaris per l’obertura de les franges i el seu manteniment. 

o Informació i suport als propietaris i als ajuntaments de les zones 
afectades per a la creació de franges i facilitació i dinamització per al 
suport a la seva creació. 

o Participació a la Comissió de Treball entre Diputació i Consorci 
Forestal. 

• Suport als ajuntaments i altres entitats per a la millora de la prevenció d’incendis 
forestals. Edició, publicació i difusió per correu postal, butlletí Inforest@l i plana 
web www.forestal.cat de circulars informatives amb informació puntual i concreta 
sobre convocatòries de subvencions per a la prevenció i lluita contra els incendis 
forestals. 

Impuls a la biomassa local i promoció de circuits locals 
• Participació al Grup de Treball sobre els plecs de condicions per a la mobilització i 

consum de biomassa “km0” i sobre la determinació de les clàusules tècniques de 
les licitacions. 

• Suport en la redacció d’instruments de planificació supramunicipal. 
• Suport a les Associacions de propietaris forestals i de productors. 
Suport als ajuntaments i altres entitats per a la promoció i millora de la gestió forestal 
sostenible dels boscos de propietat municipal i privada. 
• Edició, publicació i difusió per correu postal, butlletí Inforest@l i plana web 

www.forestal.cat de circulars informatives amb informació puntual i concreta sobre 
convocatòries de subvencions per a la promoció de la gestió forestal sostenible. 

Suport a les accions forestals dels diferents programes promoguts per la diputació de 
Girona quan afectin a la propietat forestal privada 
Calendari de treball  
Atenent al termini de tramitació administrativa del conveni, s’estableix el següent 
calendari de treball per tal de desplegar aquest programa: 
Setembre-Octubre: Constitució de la Comissió de Seguiment i primera reunió 
d’aquesta. 
Gener-Novembre: Desenvolupament accions del pla de treball 
Pressupost i finançament del programa  
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Pressupost d’acord Conveni de col·laboració i cooperació entre la Diputació de Girona 
i el CFC:  
Pressupost actuacions de VUIT MIL EUROS (8.000,00 €), amb un ajut de la Diputació 
de Girona de SIS MIL EUROS (6.000,00 €).  
Pressupost d’execució a nivell d’activitats: 

Pel que fa a la partida de personal propi, la dedicació i cost de cadascuna de les 
actuacions es desglossa segons la taula següent: 
 
 
PERSONAL €/h h TOTAL 
A. Suport als ajuntaments i altres entitats 
per a la millora de la Prevenció d’incendis 
forestals. 

20.41 600 

Coordinador 41,04 8,41 345 
Responsable tècnic 22,61 8 181 
Responsable 
administració 

18,45 4 74 

B.  Impuls a la biomassa local i pr omoció de 
circuits locals 

82,7 2.500 

Coordinador 41,04 36 1477 
Responsable tècnic 22,61 38,7 875 
Responsable 
administració 

18,45 8 148 

Suport als ajuntaments i altres entitats per a 
la promoció i millora de la gestió forestal 
sostenible dels boscos de propietat 
municipal i privada. 

58.4 1.600 

Coordinador 41,04 17 698 
Responsable tècnic 22,61 33,4 755 
Responsable 
administració 

18,45 8 148 

 
El cost desglossat segons si la despesa serà feta amb mitjans propis per part del CFC 
o serà feta per contractació externa consta a la memòria presentada per CFC i que 
forma part de l’expedient.” 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 6.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 300/4190/46700 del pressupost d’enguany.  

CONCEPTE IMPORT 

A. Suport als ajuntaments i altres entitats per a la millora de la 
Prevenció d’incendis forestals. 

3.100,00 

B. Impuls a la biomassa local i promoció de circuits locals 2.500,00 

C. Suport als ajuntaments i altres entitats per a la promoció i 
millora de la gestió forestal sostenible dels boscos de propietat 
municipal i privada. 

1.600,00 

D.  Despeses generals 800,00 

PRESSUPOST TOTAL DESPESES 8.000,00 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 99

 
TERCER. DESIGNAR l’enginyer tècnic forestal del servei de Medi Ambient i 
l’enginyera tècnica forestal del Montseny i Biomassa com a representants tècnics de 
la comissió de seguiment. 
 
QUART. FACULTAR el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i 
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present acord al Consorci Forestal de Catalunya. 
 
SISÈ. PUBLICAR el text del conveni al DOGC. 
 
 
30. Precs i preguntes 
 
No se’n formulen. 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.35 h, de 
la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 
__________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 
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