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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 954 
 
 
CARÀCTER:  Ordinària 
DATA:  19 de desembre de 2017 
HORA:  10:00 
LLOC:  Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
EXPEDIENT: 2017/9059 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
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 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Han excusat la seva absència: 
 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència: 
 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Sr. Lluís Costabella i Portella 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 5 de desembre de 2017 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

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

INFORMATIVES 
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3. JG954/000241/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Monuments (018): Aprovar la convocatòria anticipada de les 
subvencions per a la restauració i conservació d'immobles d'interès patrimonial 
de les comarques gironines per a l'anualitat 2018 (exp. 2017/8442) 

4. JG954/000243/2017-PPCICNTEB; Proposta del President de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar; Concedir la 
subvenció nominativa a l'Acadèmica Internacional de Música Elena Obraztsova, 
de Sant Petersburg, per al finançament del concert de la "1a Diada Musical 
Catalunya a St. Petersburg" (exp. 2017/8839) 

5. JG954/000244/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la subvenció 
concedida per a l'edició de la publicació La il·lusió del pallasso (exp. 2017/5478) 

6. JG954/000245/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la subvenció 
concedida per a l'edició de la publicació Els pobles de l'Alt Empordà. vol II (exp. 
2017/5678) 

7. JG954/000246/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la subvenció 
concedida per a l'edició de la publicació Els pobles de l'Alt Empordà , vol I (exp. 
2017/5679) 

8. JG954/000247/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia 
presentada per l'Institut d'Estudis del Baix Empordà a la subvenció concedida 
per a l'activitat "Recorregut pels hospitals de sang de s'Agaró" (exp. 2017/5559) 

9. JG954/000248/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Deixar sense efecte i declarar l'arxiu de 
l'expedient administratiu relatiu al procediment de reintegrament de la subvenció 
concedida l'1 de juliol de 2014, per al llibre La mineria a la comarca de la Selva 
(exp. 2017/5022) 

10. JG954/000249/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar un conveni marc de col·laboració 
entre administracions per al projecte Cases de la Música (exp. 2017/9040). 

11. JG954/000250/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar un conveni específic de 
col·laboració entre administracions per al projecte Cases de la Música en el 
municipi de Salt (exp. 2017/9042) 

12. JG954/000251/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia 
presentada per l'Ajuntament de Garriguella a la subvenció concedida per a la 
publicació del llibre Garriguella al s.XX (exp. 2017/5642) 

13. JG954/000252/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia 
presentada per l'Ajuntament de Lloret de Mar a la subvenció concedida per a la 
publicació del llibre Esteve Fàbregas i Barri: l'home i la seva obra (exp. 
2017/5641) 

14. JG954/000253/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia 
presentada per l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí a la subvenció 
concedida per a la publicació del llibre Històries i imatges de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí (exp. 2017/5530) 
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15. JG954/000033/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la sentència núm. 202/2017, de 
25 de setembre, dictada per la jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
1 de Girona, resolent el recurs abreujat núm. 100/2017 (exp. 2017/7046) 

16. JG954/000036/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Arxiu General (007): Eliminació de documentació del Fons de la 
Diputació de Girona. Núm. Eliminació: 2017/01 (exp. 2017/8853) 

17. JG954/000041/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del decret de Presidència de data 
30-11-2017, relatiu al canvi de destí de la subvenció dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural 2016 a l'Ajuntament de Cadaqués (exp. 2016/3582) 

18. JG954/000069/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aportació ordinària per a l'anualitat 2017 (exp. 2017/8501) 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
19. JG954/000021/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 

Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de col·laboració entre 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament i 
la Diputació de Girona per impulsar l'esperit emprenedor de l'alumnat de cicles 
formatius de formació professional de les comarques de Girona (exp. 
2017/8804) 

20. JG954/000022/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar la convocatòria anticipada de subvencions 
per a projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat, 
anualitat 2018 (exp 2017/8409) 

21. JG954/000023/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar la convocatòria de subvencions per al 
Programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, 
adreçades a les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE) (exp. 2017/8411) 

22. JG954/000024/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar la convocatòria de subvencions per a 
projectes i accions de promoció econòmica adreçada a les entitats adherides a 
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (exp. 2017/8408) 

23. JG954/000025/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar la convocatòria de subvencions per als 
ajuntaments i associacions de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de 
Girona (XMSG), any 2018 (exp. 2017/8928) 

24. JG954/000027/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar la convocatòria de subvencions del 
Programa de Millora de Competitivitat Territorial per a projectes i accions de 
promoció econòmica adreçades als ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades no adscrites a la XSLPE (exp. 2017/8929) 

25. JG954/000028/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar la convocatòria de subvencions per a 
l'elaboració de documents de planificació en l'àmbit del desenvolupament local 
dels ens locals adherits a la XSLPE, anualitat 2018 (exp. 2017/8930) 

26. JG954/000017/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat per 
l'advocada H. R. E., en nom i representació de la companyia Axa Seguros 
Generales, S.A. (exp. 2017/6861) 
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27. JG954/000018/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat pel 
senyor J.J.C.C. (exp. 2017/408) 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES – 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
28. JG954/000098/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat privada compatible 
amb el lloc de treball a la Diputació la Sra. Tània Espuña Bonilla (exp. 
2017/8840) 

29. Proposicions urgents 
30. Precs i preguntes 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta de la sessió 

ordinària del dia 5 de desembre de 2017 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de 
desembre de 2017, prèviament lliurada als assistents. 
 
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. JG954/000241/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Monuments (018): Aprovar la convocatòria anticipada de les 
subvencions per a la restauració i conservació d'im mobles d'interès 
patrimonial de les comarques gironines per a l'anua litat 2018 (exp. 
2017/8442) 

 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, entitats i 
particulars de les comarques gironines per a la restauració i conservació d’immobles 
d’interès patrimonial de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de 
la Diputació de Girona per a l’anualitat 2018 (BOPG núm. 23, de 2 de febrer de 2017). 
 
Atès que la Junta de Govern és l’òrgan competent per promoure les successives 
convocatòries de concurs públic (disposició addicional primera de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona). 
 
Vist l'informe favorable del cap de Monuments, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER: Aprovar la convocatòria per a la presentació de sol·licituds de subvencions 
als ajuntaments, entitats i particulars de les comarques gironines per a la restauració i 
conservació d’immobles d’interès patrimonial de l’Àrea de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona, per a l’anualitat 2018, 
segons el text que es transcriu a continuació:  
 
“Convocatòria anticipada de subvencions per a la restauració i conservació 
d’immobles d’interès patrimonial - anualitat 2018. 1. Objecte i finalitat Subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a ens locals, persones jurídiques i particulars, 
dins del programa de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles 
d’interès patrimonial, destinades al finançament d’intervencions en béns immobles de 
valors patrimonial, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple 
de la Diputació en la sessió de 24 de gener de 2017, publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona (BOPG) núm. 23, del 2 de febrer de 2017. 2. Dotació 
econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària. L’import estimat destinat a la 
convocatòria és de 1.075.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a què s’aplica el 
crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els següents: 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2018 505/3360/76200 (Pla de Monuments) 1.075.000,00 € 
 Total 1.075.000,00 € 

També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 505/3360/78001, 
505/3360/76000 i 505/3360/76500, amb una estimació de despesa que inicialment és 
zero. Totes aquestes quanties són estimades i podran ser objecte de redistribució 
abans de resoldre l’atorgament de subvencions, en funció de la personalitat jurídica 
dels beneficiaris.  La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. Amb la 
finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major 
import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 100.000,00 €, derivada de: crèdits sobrants d’altres 
convocatòries, modificacions de crèdit, etc. L’efectivitat de la quantia addicional estarà 
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la 
resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 3. 
Termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds és de 
20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPG. Les 
sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona 
(http://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/restauracio_monuments_2018), 
acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les bases reguladores. Les 
sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, mitjançant el 
model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 
Aquestes han d'estar signades per la persona interessada o pel representant legal de 
l’entitat amb signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, i s'han de presentar per via telemàtica. 
Les Administracions públiques amb la plataforma EACAT i les entitats, empreses i 
d’altres amb la plataforma E-TRAM. L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de 
realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini 
màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha 
esmenat cap defecte o s’ha aportat documentació, s’entén que l’interessat ha desistit 
de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes 
previstos a la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions 
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sense cap tràmit ulterior. • Forma convencional: al Registre General de la Diputació 
de Girona (pujada de Sant Martí, núm. 4, 17004, de Girona) o per qualsevol dels 
mitjans que preveu la legislació de procediment administratiu (aquesta via està 
disponible únicament per a les persones físiques, en resten exclosos tots aquells 
subjectes detallats en l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques). 4. Import de les subvencions. Se 
subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 50.000,00 € 
per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge 
mínim a atorgar serà el previst en les bases reguladores, apartat 5. 5. Àmbit temporal 
de les accions subvencionables. Se subvencionaran actuacions, activitats o 
inversions realitzades a partir del 1 de gener de 2018, fins al 30 de novembre del 
mateix any. 6. Termini per justificar les subvencions. El termini de justificació, tal com 
detallen les bases reguladores en l’apartat 11, és el 30 de novembre de l’any en curs. 
7. Termini de resolució i notificació. 7.1. Termini de resolució. El termini màxim per 
resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada transcorregut el 
termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 7.2. Termini de 
notificació. La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, 
tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la 
sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a 
comptar de la data d’adopció de l’acord. 8. Règim de recursos. La resolució de la 
convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, 
en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació. Alternativament, i 
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació.  9. Publicitat. Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc 
web de la Diputació, i el seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la 
Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al BOPG.”  
 
SEGON. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria de l’exercici 2018, per un 
import de 1.075.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els 
imports i la distribució d’anualitats són els següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2018 505/3360/76200 (Pla de Monuments) 1.075.000,00 € 
 Total 1.075.000,00 € 

 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 505/3360/78001, 
505/3360/76000 i 505/3360/76500, amb una estimació de despesa que inicialment és 
zero. Totes aquestes quanties són estimades i podran ser objecte de redistribució 
abans de resoldre l’atorgament de subvencions, en funció de la personalitat jurídica 
dels beneficiaris.   
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació de Girona als efectes de 
procedir a l’execució d’aquest acord, per resoldre els recursos que es pugin interposar 
contra la present convocatòria; i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut 
advertir. 
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4. JG954/000243/2017-PPCICNTEB; Proposta del Presid ent de la Comissió 

Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar; Concedir la 
subvenció nominativa a l'Acadèmica Internacional de  Música Elena 
Obraztsova, de Sant Petersburg, per al finançament del concert de la "1a 
Diada Musical Catalunya a St. Petersburg" (exp. 201 7/8839) 

 
L’Acadèmia Internacional de Música Elena Obraztsova ha sol·licitat a la Diputació de 
Girona una subvenció pel finançament del Concert de la 1a Diada Musical Catalunya 
a Sant Petersburg, el dia 30 de novembre de 2017, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2017/8839). 
 
El Concert té com a objectiu principal la difusió de la cultura catalana i s’interpretaran 
peces de compositors catalans com Granados, Albèniz, Monpou i Obradors. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Acadèmia Internacional de Música Elena 
Obraztsova, 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’Acadèmia Internacional de Música Elena 
Obraztsova, per al finançament de la 1a Diada musical de Catalunya a Sant 
Petersburg, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/8839 Acadèmia 
Internacional de 
Música Elena 
Obraztsova 

7840034230 1a Diada 
musical de 
Catalunya a 
Sant 
Petersburg 

30 de 
novembre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

13.790,00 € 13.790,00 € 10.000,00 € 72,51 % 13.790,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, 
(10.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47925 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.  
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El període d’execució de l’actuació subvencionada és fins al dia 30 de novembre del 
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’Acadèmia Internacional de Música Elena Obraztsova,, 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 72,51 %, 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’Acadèmia Internacional de Música Elena Obraztsova,, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 13.790,00 € 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 la diada. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
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És inadmissible cap canvi de destinació. 
  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de gener del 2018. 
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’Acadèmia Internacional de Música Elena Obraztsova,, presenti la 
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el 
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions 
que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

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

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

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

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

d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
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e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Acadèmia Internacional de Música Elena 
Obraztsova, amb seu a Sant Petersburg. 
 
 
5. JG954/000244/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la subvenci ó 
concedida per a l'edició de la publicació La il·lusió del pallasso  (exp. 
2017/5478) 

 
En data 18 de juliol de 2017, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 990 
euros a la Sra. Dolors Garcia i Cadarso per a l’edició del llibre La il·lusió del pallasso 
(expedient 2017/5478). 
 
La Sra. Dolors Garcia i Cadarso, en data 30 de novembre de 2017, ha presentat, un 
escrit en què al·lega no poder complir amb la justificació i lliurament del llibre dins del 
termini previst que finalitza el 30 de novembre de 2017, i per això presenta una 
renúncia expressa de la subvenció per a l’edició d’aquest llibre. 
 
Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del 
procediment de concessió), la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la 
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Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Sra. Dolors Garcia i 
Cadarso de la subvenció de 990 euros atorgada per la Junta de Govern de data 18 de 
juliol de 2017 per a l’edició del llibre La il·lusió del pallasso (expedient 2017/5478). 
 
SEGON. Anul·lar el document comptable AD núm. 920170009458 de data 1/08/2017 
per import de 990 € a nom de Dolors Garcia Cadarso. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a la Sra. Dolors Garcia Cadarso. 
 
6. JG954/000245/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de  la subvenció 
concedida per a l'edició de la publicació Els pobles de l'Alt Empordà. vol II 
(exp. 2017/5678) 

 
En data 18 de juliol de 2017, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 2.500 
euros a la Sra. M. Pilar Carreras Caussa per a l’edició del llibre Els pobles de l’Alt 
Empordà, vol II (expedient 2017/5678). 
 
La Sra. M. Pilar Carreras Caussa, en data 27 de setembre de 2017, ha presentat, un 
escrit en què al·lega no poder complir amb la justificació i lliurament del llibre dins del 
termini previst que finalitza el 30 de novembre de 2017, i per això presenta una 
renúncia expressa de la subvenció per a l’edició d’aquest llibre. 
 
Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del 
procediment de concessió), la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la 
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Sra. M. Pilar Carreras 
Caussa de la subvenció de 2.500 euros atorgada per la Junta de Govern de data 18 
de juliol de 2017 per a l’edició del llibre Els pobles de l’Alt Empordà, vol II (expedient 
2017/5678). 
 
SEGON. Anul·lar el document comptable AD núm. 92017009489 de data 1/08/2017 
per import de 2.500 € a nom de M. Pilar Carreras Caussa. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a la Sra. M. Pilar Carreras Caussa. 
 
7. JG954/000246/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de  la subvenció 
concedida per a l'edició de la publicació Els pobles de l'Alt Empordà , vol I  
(exp. 2017/5679) 

 
En data 18 de juliol de 2017, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 2.500 
euros a la Sra. Anna M. Velaz i Sicart per a l’edició del llibre Els pobles de l’Alt 
Empordà, vol I (expedient 2017/5679). 
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La Sra. Anna M. Velaz i Sicart, en data 28 de novembre de 2017, ha presentat, un 
escrit en què al·lega no poder complir amb la justificació i lliurament del llibre dins del 
termini previst que finalitza el 30 de novembre de 2017, i per això presenta una 
renúncia expressa de la subvenció per a l’edició d’aquest llibre. 
 
Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del 
procediment de concessió), la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la 
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Sra. Anna M. Velaz i 
Sicart de la subvenció de 2.500 euros atorgada per la Junta de Govern de data 18 de 
juliol de 2017 per a l’edició del llibre Els pobles de l’Alt Empordà, vol I (expedient 
2017/5679). 
 
SEGON. Anul·lar el document comptable AD núm. 92017009490 de data 1/08/2017 
per import de 2.500 € a nom de Anna M. Velaz i Sicart. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a la Sra. Anna M. Velaz i Sicart. 
 
8. JG954/000247/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la  renúncia 
presentada per l'Institut d'Estudis del Baix Empord à a la subvenció 
concedida per a l'activitat "Recorregut pels hospit als de sang de s'Agaró" 
(exp. 2017/5559) 

 
En data 18 de juliol de 2017, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 567,00 
euros a l’Institut d’Estudis del Baix Empordà amb CIF G17434713, per a la realització 
de l’activitat “Recorregut pels hospitals de sang de s’Agaró”.(Exp. 2017/5559). 
 
L’Institut d’Estudis del Baix Empordà, però , ha presentat, en data 27 de novembre de 
2017, un escrit de renúncia a la subvenció anteriorment esmentada, motivada pel fet 
que “aquesta activitat, la primera part de la qual estava prevista per a finals d’octubre, 
s’ha ajornat per diverses circumstàncies i està prevista realitzar-la juntament amb 
altres activitats d’homenatge als brigadistes internacionals morts l’any 1938 a s’Agaró- 
durant la primavera i/o estiu del 2018. Així doncs, no podrem justificar la subvenció en 
no haver-se dut a terme l’activitat i esperem poder tornar-la a demanar en el marc 
dels actes del 80è aniversari de la defunció dels brigadistes internacionals enterrats al 
cementiri de Sant Feliu de Guíxols”. 
 
Per això, i d’acord amb l’informe de la cap del Servei de Comunicació Cultural, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Institut d’Estudis del Baix 
Empordà amb CIF G17434713 de data 27 de novembre de 2017, a la subvenció de 
567,00 euros concedida per la Junta de Govern de 18 de juliol de 2017 , per la 
realització de l’activitat “Recorregut pels hospitals de sang de s’Agaró”. 
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SEGON. Anul·lar el document comptable AD 920170007973 per import de 567,00 
euros reservats a l’Institut d’Estudis del Baix Empordà amb CIF G17434713 
corresponents a l’import concedit per la subvenció per la realització de l’activitat 
“Recorregut pels hospitals de sang de s’Agaró” (exp. 2017/5559). 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Institut d’Estudis del Baix Empordà. 
 
9. JG954/000248/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Deixar sense efecte i declarar l'arxiu 
de l'expedient administratiu relatiu al procediment  de reintegrament de la 
subvenció concedida l'1 de juliol de 2014, per al l libre La mineria a la 
comarca de la Selva (exp. 2017/5022) 

 
La funció interventora de la Diputació de Girona, en data 18 de juliol de 2016, va 
remetre al Centre Gestor de Comunicació Cultural l’informe de Control Financer de 
Subvencions de l’exercici 2014 corresponent a les ajudes concedides per aquest 
Centre Gestor. Les subvencions que van ser objecte de fiscalització, segons consta 
en l’informe esmentat, corresponien a la convocatòria de subvencions per al foment 
de produccions editorials de l’any 2014, la resolució de la qual va ser aprovada per la 
Junta de Govern en la sessió 873, de data 1 de juliol de 2014. 
 
En el control financer realitzat, d’acord amb aquest informe, es va apreciar l’existència 
d’incidències que motivaven l’inici del procediment de reintegrament de la subvenció 
per a l’edició del llibre La mineria a la comarca de la Selva concedida al beneficiari 
Pedro López Navarro, que va ser objecte de la revisió efectuada. Segons l’esmentat 
informe les incidències eren les següents: “1) La factura que justifica la despesa 
subvencionada indica com a destinatari “Editorial Quadrivium, S.L.”. Per tant, la 
despesa no ha estat suportada pel beneficiari de la subvenció. 2) La factura indicada 
anteriorment és de data 11 de febrer de 2015. Per tant, la despesa no s’ha meritat 
abans de l’acabament del període de justificació, que és el 30 de novembre de 2014. 
D’acord amb l’article 12 de les bases que regules la subvenció, la despesa indicada 
no és subvencionable. 3) El beneficiari no ha aportat el justificant de pagament de la 
despesa subvencionada, pel que no hem pogut verificar el pagament de la mateixa”. 
 
La Junta de Govern, en la sessió ordinària de data 4 d’octubre de 2016, va aprovar 
l’acord per a l’inici del procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Sr. 
Pedro López Navarro, pel llibre La mineria a la comarca de la Selva.  
 
Es va requerir al Sr. Pedro López Navarro perquè presentés les al·legacions que 
considerava oportunes per a la seva defensa, en el termini de 15 dies a comptar des 
del dia 26 d’octubre de 2016, data en que l’interessat va rebre la notificació de la 
resolució de l’acord. 
 
El dia 21 de novembre, el Sr. Pedro López Navarro, va presentar al Registre 
d’Entrada de la Diputació de Girona un escrit d’al·legacions, en què feia constar el 
canvi de titularitat jurídica del beneficiari de la subvenció, que es constituïa en 
Societat Limitada Unipersonal (Edicions Quadrivium, SLU). Així mateix, al·legava que 
la factura presentada, amb data 11/02/2015, era vàlida, ja que el beneficiari entenia 
que entrava dins el període de justificació.  
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D’acord amb els resultats del control financer efectuat, i un cop analitzades les 
al·legacions presentades, la cap del centre gestor va emetre, amb data 17 de gener 
de 2017, l’informe que es transcriu de forma literal tot seguit: 
“En relació amb les al·legacions presentades pel Sr. Pedro López Navarro (Editorial 
Quadrivium SLU), exposem que hi ha un defecte essencial que no permet la seva 
estimació, ja que en el seu dia el beneficiari va presentar una factura de data 11 de 
febrer de 2015, la qual cosa comporta que l’actuació subvencionada es va realitzar 
fora del termini de la convocatòria, que finalitzava el 30 de novembre de 2014. En 
concret, l’actuació s’ha de realitzar de forma obligatòria i ineludible dins d’aquest 
termini; en cas contrari, el vici és substancial i essencial, motiu pel qual ha de procedir 
al reintegrament de la subvenció atorgada. El termini de justificació de la despesa 
realitzada es pot prorrogar en el sentit d’aportar més tard la documentació justificativa, 
però aquest termini mai no pot ser de data posterior al 30 de novembre de l’any en 
curs, sinó que ha de ser dins d’aquest període. Cal diferenciar: la realització efectiva i 
material de l’actuació, (30/11), de la possibilitat de pròrroga de la seva justificació (que 
pot ser posterior al 30/11). Ara bé, la documentació justificativa sempre ha de tenir 
data anterior al 30/11. Pel que fa al canvi de titularitat del subjecte, no s’entra en la 
seva valoració, ja que la desestimació de l’anterior al·legació no ho fa innecessari.  
Per tot això que s’ha exposat, es proposa desestimar les al·legacions presentades, i 
per tant, cal procedir al reintegrament íntegre de la subvenció atorgada”. 
  
Per això, i de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions, i l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions; i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, la Junta de Govern, amb data 24 de gener de 2017 
va acordar desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Pedro López Navarro, i 
declarar que l’interessat havia de reintegrar la subvenció pagada per la Diputació de 
Girona per al finançament del llibre La mineria a la comarca de la Selva, per un import 
total de 1.310,39 €. 
 
Amb data 4 d’abril de 2017, el Sr. Pedro López Navarro va interposar davant del jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona un recurs contra l’acord adoptat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona. 
 
Amb data 25 de setembre de 2017, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Girona ha emès sentència (sentència núm. 202/17, Procediment abreujat 100/2017), 
en la qual estima el recurs contenciós-administratiu formulat pel Sr. Pedro López 
Navarro davant la resolució de 24 de gener de  2017 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, i anul·la i deixa sense efecte l’esmentada resolució, en ser 
considerada no conforme a dret. En la sentència, contra la qual no es pot interposar 
recurs, s’assenyala que la resolució impugnada realitza una interpretació “rigorista i 
desproporcionada” de les bases de la convocatòria, en les quals detecta falta de 
claredat, la qual cosa “va permetre al recurrent raonablement entendre que se li 
concedia pròrroga per a la realització de la publicació mateixa”. 
 
Per tot això, vist l’informe del Centre Gestor, i la diligència de la Secretaria General, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Deixar sense efecte i declarar l’arxiu de l’expedient administratiu relatiu al 
procediment de reintegrament de la subvenció concedida l’1 de juliol de 2014 al Sr. 
Pedro López Navarro, pel llibre La mineria a la comarca de la Selva, en execució de 
la sentència 202/2017, procediment abreujat 100/2017, Pedro López 
Navarro/Diputació de Girona. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a Intervenció, al Jutjat contenciós-administratiu 
esmentat i al Sr. Pedro López Navarro. 
 
 
10. JG954/000249/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovar un conveni marc  de 
col·laboració entre administracions per al projecte  Cases de la Música 
(exp. 2017/9040) 

 
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. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb equipaments culturals estratègics. 
 
L’Associació Xarxa de Cases de la Música té com a objectiu coordinar les activitats 
que per la seva naturalesa són susceptibles de repetir-se a les diferents Cases de la 
Música existents en diferents ciutats de Catalunya, amb el propòsit de repetir 
experiències d’èxit, optimitzar els recursos, abaratir costos i, alhora, fomentar 
l’intercanvi d’informació, d’experiències i coneixement entre les diferents Cases que 
conformen la xarxa. 
 
És interès compartit per les entitats que intervenen en el conveni marc fomentar totes 
aquelles iniciatives culturals encaminades al desenvolupament de públics per a la 
cultura i per a la música, en especial, per tal d’aconseguir una societat més 
vertebrada entorn de la cultura i una major cohesió social. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural (exp. 2017/9040), la 
Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni marc entre l’Institut Català de les Empreses Culturals, la 
Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, els ajuntaments de Mataró, 
l’Hospitalet de Llobregat, Manresa i Terrassa, i l’Associació Xarxa de Cases de la 
Música, per al projecte Cases de la Música, el text del qual es transcriu com segueix: 
 
“CONVENI MARC ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRES ES 
CULTURALS, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, ELS 
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AJUNTAMENTS DE MATARÓ, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, M ANRESA I 
TERRASSA, I L’ASSOCIACIÓ XARXA DE CASES DE LA MÚSIC A, PER AL 
PROJECTE CASES DE LA MÚSICA . 
Barcelona,  
ENTITATS QUE INTERVENEN 
D’una banda, el Sr. Xavier Díaz i Vilanova, director de l’Institut Català d’Empreses 
Culturals, amb seu al Passatge de la Banca, 1-3, 08002 Barcelona. 
De l’altra, el Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat delegat de Cultura de la 
Diputació de Barcelona, amb seu a la Rambla Catalunya, 126, 08008-Barcelona. 
De l’altra, Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, amb seu a la 
Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, Girona. 
De l’altra, el Sr. Valentí Junyent Torras, Excm. Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, 
amb seu a la Plaça Major, 1, 08241 de Manresa. 
De l’altra, el Sr. David Bote Paz, Excm. Alcalde de l’Ajuntament de Mataró amb  seu 
al carrer de la Riera, 48, 08301  de Mataró. 
De l’altra, el Sr. David Quirós Brito, Regidor de Govern de Cultura de L’Hospitalet de 
Llobregat, amb seu al carrer Girona, 10, 2ª planta, 08901 de L’Hospitalet de Llobregat. 
De l’altra,  el Sr. Amadeu Aguado Moreno,  tinent d’alcalde de l’Àrea de Cultura, 
Innovació i Projecció de la ciutat de Terrassa amb seu a la plaça Didó, 5,  08221 de 
Terrassa. 
I, de l’altra, el Sr. Jordi Planagumà Vilamitjana, representant legal de l’Associació 
Xarxa de Cases de la Música, amb seu al carrer Serra i Moret, 4, de Mataró.  
ACTUEN:  
El Sr. Xavier Díaz i Vilanova, en nom i representació de l’INSTITUT CATALÀ DE LES 
EMPRESES CULTURALS, d’ara endavant, l’ICEC, en virtut del seu nomenament per 
Resolució CLT/669/2016, de 10 de març; en virtut de l’acord de delegació del Consell 
d’Administració de l’ICEC en el director de l’Institut, atorgat per Resolució 
CMC/189/2009, de 29 de gener (DOGC núm. 5316, d’11.02.09). 
El Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, en representació de la DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA , facultat d’acord amb la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada  pel  Decret  de la  Presidència  núm.3048/16,  de  data 14 
d’abril de 2016 i assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació 7731/16, de 
data 28 de juliol de 2016. 
El  Sr. Pere Vila i Fulcarà,  president de la DIPUTACIÓ DE GIRONA,  en nom i 
representació de la Diputació de Girona, en virtut de les competències que li confereix 
l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació 
amb l’article 90.3 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. 
El Sr. Valentí Junyent Torras, Excm. alcalde de l’AJUNTAMENT DE MANRESA,  en 
nom i representació d’aquest. 
El  Sr. David Bote Paz, Excm. alcalde de l’AJUNTAMENT DE MATARÓ, en nom i 
representació d’aquest. 
El Sr. David Quirós Brito, regidor de Cultura de l’Ajuntament  l’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT  en nom i representació d’aquest d’acord amb les competències del que 
li han estat delegades per Decret de l’Alcaldia número 6375 de 26 de juliol 2016, 
publicat en el BOPB el 5 d’agost de 2016.  
El Sr. Amadeu Aguado Moreno, tinent d’alcalde de l’Àrea de Cultura, Innovació i 
Projecció de l’Ajuntament  de TERRASSA, en nom i representació d’aquest d’acord 
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amb les competències que li han estat delegades per Decret de l'Alcaldia  núm. 9207, 
de 31 /10/17. 
El Sr. Jordi Planagumà, secretari de l’ASSOCIACIÓ XARXA DE CASES DELA 
MÚSICA en nom i representació d’aquesta. 
Les persones representants de cadascuna de les parts manifesten que els poders o 
facultats en virtut dels qual intervenen no els han estat revocats i es troben plenament 
vigents, i es reconeixen de manera recíproca la capacitat legal per a obligar-se en els 
termes del present acord, per la qual cosa,  
EXPOSEN: 
I. Que les administracions signants del present acord tenen entre les seves funcions 

les de promoure i donar suport a les iniciatives que, sorgides de la societat civil, 
tinguin com a objectiu el foment i la pràctica musical mitjançant activitats de 
creació, de formació, d’exhibició i, en general, activitats de dinamització musical 
adreçades al públic en general. 

 Les administracions esmentades consideren una prioritat fomentar totes aquelles 
iniciatives culturals encaminades al desenvolupament de públics per a la cultura i 
per a la música, en especial, per tal d’aconseguir una societat més vertebrada 
entorn de la cultura i una major cohesió social. 

II. Que les dites administracions valoren com de màxima rellevància aquelles 
accions que ajuden a establir un equilibri territorial i una igualtat d’oportunitats per 
a tothom a través del foment de projectes culturals que tenen gran impacte en el 
territori i que treballen en xarxa. 

III. Que l’Associació Xarxa de Cases de la Música té com a objectiu coordinar les 
activitats que per la seva naturalesa són susceptibles de repetir-se a les diferents 
Cases de la Música existents en diferents ciutats de Catalunya, amb el propòsit 
de repetir experiències d’èxit, optimitzar els recursos, abaratir costos i, alhora, 
fomentar l’intercanvi d’informació,  d’experiències i coneixement entre les 
diferents Cases que conformen la xarxa. 

IV. Que les administracions signants del present document i l’Associació Xarxa de 
Cases de la Música tenen interès a establir una col·laboració per endegar 
accions de suport als projectes culturals de l’àmbit de la música, i especialment 
aquells encaminats a impulsar els grups de música  emergents i a donar-los 
l’oportunitat d’entrar en circuïts professionals per consolidar les carreres 
artístiques dels creadors catalans 

V. Que, d’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, i l’article 110.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data {...} ha aprovat la 
minuta d’aquest conveni. 

VI. Que, d’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, i l’article 110.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 
data {...}, ha aprovat la minuta d’aquest conveni. 

VII. Que, d’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, i l’article 110.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, l’Ajuntament de Terrassa, en sessió de data {...}, ha aprovat la 
minuta d’aquest conveni. 
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VIII. Que, d’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, i l’article 110.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,  en sessió de data {...},  ha aprovat la 
minuta d’aquest conveni. 

IX. Que, d’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, i l’article 110.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
l’Ajuntament de Manresa , en sessió de  data {...},  ha aprovat la minuta d’aquest 
conveni. 

X.  Que, d’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, i l’article 110.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
l’Ajuntament de Mataró , en sessió de data {...},  ha aprovat la minuta d’aquest 
conveni. 

Per tot això, 
ACORDEN 
PRIMER - OBJECTE 
L’objecte d’aquest acord és establir un marc general de col·laboració entre les parts 
per a dur a terme, conjuntament i en la mesura de les seves disponibilitats 
pressupostàries, actuacions de suport a aquells projectes culturals de l’àmbit de la 
música que incloguin activitats de formació, creació, exhibició i promoció de la 
música, que tinguin entre els seus objectius el desenvolupament de públics per a la 
música, la pràctica musical amateur o professionalitzadora  i la creació d’oportunitats 
per als grups i creadors emergents.  
SEGON - COMPROMÍS DE LES PARTS 
Les parts signants del present acord es comprometen a coordinar-se adequadament 
per instrumentar les accions de suport als projectes que considerin d’interès comú, 
per mitjà de convenis específics de col·laboració, en els quals es detallaran les 
activitats o projectes a realitzar, el seu finançament, les aportacions i compromisos de 
les parts, les dates o terminis en què hagin de realitzar-se i la resta de termes i 
condicions particulars que els siguin aplicables. 
TERCER - COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT 
Les parts constituiran una comissió mixta de vigilància i seguiment, integrada per, 
almenys, un representat de cadascuna de les parts, per a la posada en comú de 
projectes a valorar, així com per a la coordinació d’aquells que hagin estat acordats 
en virtut del que estableix la clàusula anterior. Correspondrà a aquesta comissió, si 
s’escau, la supervisió i seguiment dels acords que s’adoptin, així com la resolució dels 
problemes eventuals d’interpretació i  execució que se’n derivin. La Comissió es 
reunirà un mínim de dos cops l’any, i tants cops com les parts que en formin part ho 
sol·licitin. Un cop constituïda, la Comissió aprovarà les seves normes internes de 
funcionament. 
QUART - VIGÈNCIA  
El present acord s’estableix per a un termini ordinari de 4 anys des de la data que 
consta a l’encapçalament i podrà prorrogar-se de manera expressa de les parts, 
mitjançant la signatura de la corresponent addenda, per successius períodes anuals, 
fins a completar un màxim de 4 pròrrogues.  
CINQUÈ - CAUSES D’EXTINCIÓ I DENÚNCIA DEL CONVENI: 
Qualsevol de les parts podrà denunciar per causa justificada el present conveni, per 
escrit. Són causes d’extinció del present conveni les següents:  
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- L’expiració del termini de vigència establert sense que se n’hagi acordat la 
pròrroga o quan no sigui possible prorrogar-lo per haver exhaurit el límit de 
pròrrogues possibles. 

- L’acord mutu entre les parts 
- L’incompliment de les seves clàusules per qualsevol de les parts, previ requeriment 

a la part incomplidora, amb la mediació, si s’escau, de la comissió de seguiment, 
perquè en cas que sigui esmenable, en el termini màxim d’una setmana l’esmeni. 

- Qualsevol altra determinada en la legislació vigent 
SISÈ - LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT 
El present conveni no es podrà considerar com a constitució de societat o associació 
entre les parts, que assumiran només les obligacions que en dimanen. La 
responsabilitat de cadascuna de les parts es limitarà a les obligacions que s’hi 
estipulen. 
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat ni subsidiarietat i cadascuna 
d’elles respon individualment per la seva actuació. La responsabilitat que es pugui 
generar enfront a terceres persones a conseqüència de les actuacions derivades del 
desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor material de les actuacions. 
SETÈ - JURISDICCIÓ I FUR COMPETENTS 
En cas de controvèrsies relatives a la interpretació, modificació, execució, resolució i 
efectes d'aquest conveni, que no puguin ser resoltes en el sí de la comissió mixta de 
seguiment, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa-administrativa i als 
jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
I, en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present conveni per 
nonuplicat exemplar, en el lloc i data que s’assenyalen.” 
 
SEGON. 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. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a la resta d’entitats que intervenen en el conveni. 
 
11. JG954/000250/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovar un conveni espe cífic de 
col·laboració entre administracions per al projecte  Cases de la Música en 
el municipi de Salt (exp. 2017/9042) 

 
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. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb equipaments culturals estratègics. 
 
L’Associació Xarxa de Cases de la Música té com a objectiu coordinar les activitats 
que per la seva naturalesa són susceptibles de repetir-se a les diferents Cases de la 
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Música existents en diferents ciutats de Catalunya, amb el propòsit de repetir 
experiències d’èxit, optimitzar els recursos, abaratir costos i, alhora, fomentar 
l’intercanvi d’informació,  d’experiències i coneixement entre les diferents Cases que 
conformen la xarxa. 
 
El projecte de la Casa de la Música de les comarques gironines, pel període 2017-
2019, inclou diverses línies d’actuacions, entre les quals: accions de formació, 
accions de creació, accions d’exhibició i accions de participació ciutadana i de 
dinamització. 
 
És interès compartit per les entitats que intervenen en el conveni marc fomentar totes 
aquelles iniciatives culturals encaminades al desenvolupament de públics per a la 
cultura i per a la música, en especial, per tal d’aconseguir una societat més 
vertebrada entorn de la cultura i una major cohesió social. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural (exp. 2017/9042),  la 
Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les Empreses 
Culturals, la Diputació de Girona, l’Associació Xarxa de Cases de la Música i la 
Fundació Privada Casa de la Música de les comarques gironines, per al 
desenvolupament del projecte Casa de la Música en el municipi de Salt, durant el 
període 2017-2019, el text del qual es transcriu com segueix: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES 
CULTURALS, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, L’ASSOCIACIÓ XARXA DE CASES DE 
LA MÚSICA I LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA DE LA MÚSICA DE LES 
COMARQUES GIRONINES,  PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
CASA DE LA MÚSICA EN EL MUNICIPI DE SALT, DURANT EL PERÍODE 2017 – 
2019. 
Barcelona, 
REUNITS: 
D’una banda, el Sr. Xavier Díaz i Vilanova, director de l’INSTITUT CATALÀ DE LES 
EMPRESES CULTURALS, amb NIF Q-0801212-B, i  seu al Passatge de la Banca, 1-
3, 08002, Barcelona, en nom i representació de l’ICEC, nomenat per Resolució 
CLT/669/2016, de 10 de març (DOGC Núm. 7081, de 17.3.2016), i d’acord amb la 
delegació de competències atorgada pel Consell d’Administració de l’ICEC el 28 de 
gener de 2009, publicada mitjançant Resolució CMC/189/2009, de 29 de gener 
(DOGC Núm. 5316, d’11.2.2009). 
De l’altra, el Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la DIPUTACIÓ DE GIRONA, en nom i 
representació d’aquesta,  amb NIF 1700000A, i seu a la Pujada de Sant Martí, 4-5, 
17004, Girona. 
D’altra banda, el Sr. David Lafuente Vinardell, President de l’ASSOCIACIÓ XARXA 
DE CASES DE LA MÚSICA , amb NIF G64314487 i domicili al carrer Moret, 4, de 
Mataró.  
I, d’altra banda, el Sr. Jordi Planagumà Vilamitjana, com a secretari de la FUNDACIÓ 
PRIVADA CASA DE LA MÚSICA DE LES COMARQUES GIRONINES, amb NIF G55233001, i 
domicili social al carrer Sant Antoni, 1, de Salt. 
MANIFESTEN: 
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1. Que l’Institut Català de les Empreses Culturals (d’ara endavant, ICEC) és una 
entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia adscrita al Departament de 
Cultura. És l’entitat mitjançant la qual, amb la participació dels sectors culturals 
implicats, la Generalitat de Catalunya duu a terme les polítiques de suport a les 
empreses culturals destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya en aquest 
àmbit. L’objectiu de l’ICEC és impulsar el desenvolupament de les empreses i 
iniciatives dedicades a la producció, la distribució i la comercialització de productes 
culturals incorporats en qualsevol mena de suport i també les dedicades a la 
producció, la distribució, la promoció i l’exhibició d’espectacles en viu. 

2. Que la Diputació de Girona (d’ara endavant, la DIPUTACIÓ) té entre els seus 
objectius donar suport a iniciatives públiques o privades que contribueixin al 
desenvolupament de la província de Girona i, per mitjà de la seva àrea de cultura, 
està interessada en tot allò que signifiqui la promoció cultural en general i, 
singularment, la de la creació en l’àmbit de les arts escèniques i musicals de la 
província de Girona. 

3. Que l’Associació Xarxa de Cases de la Música (d’ara endavant, la XARXA de 
CASES DE LA MÚSICA) promou en cinc municipis de Catalunya (Salt, Hospitalet 
de Llobregat, Mataró, Manresa i Terrassa), des de l’any 2005, una proposta 
cultural la qual gira a l’entorn d’activitats de formació creació, exhibició i difusió de 
la música feta i produïda a Catalunya, que vol donar  resposta a les noves 
expressions musicals latents a la nostra societat, i que és proposa assolir els 
següents objectius: 
- Contribuir a la normalització i potenciació de la música popular i la música 

moderna catalana  i en català (pop-rock, cançó, rock independent, mestissatge, 
fusió, etc.). 

- Dotar d’eines de creació, experimentació, producció i exhibició als creadors i 
artistes especialment aquells creadors emergents o en fase incipient de la seva 
activitat creativa. 

- Complementar la oferta formativa reglada i no reglada amb cursos i tallers 
formatius que abastin aspectes no únicament adreçats a la vessant 
interpretativa sinó també a aspectes tècnics i de producció inherents a la 
realització dels directes. 

- Fomentar la creació i el desenvolupament de públics per a la música. 
- Acostar els joves a la música i a la cultura. 
- Enfortir el teixit de la indústria musical a Catalunya. 
- Afavorir la diversitat enfront l’homogeneïtzació i fomentar la participació 

ciutadana. 
4. Que la Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines (d’ara endavant, 

la FUNDACIÓ) és una entitat sense afany de lucre que té entre els seus objectius 
el foment de la música, mitjançant la creació, promoció, formació, exhibició, 
recerca i qualsevol altre mitjà que ho permeti. Per assolir els seus objectius, la 
FUNDACIÓ desenvolupa les següents accions: Promoure activitats vinculades a la 
música, desenvolupar programes de formació tècnica, musical i escolar, programar 
i coordinar concerts, donar suport a festivals i iniciatives musicals i contribuir a la 
dinamització musical. 

5. Que la FUNDACIÓ gestiona les activitats de la Casa de la Música del Gironès en 
coordinació amb l’Associació Xarxa Cases de la Música amb el propòsit de repetir 
experiències d’èxit, optimitzar els recursos, abaratir costos i alhora fomentar 
l’intercanvi d’informació, d’experiències i coneixement entre les diferents Cases 
que conformen la xarxa. 
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6. Que en data 22 de setembre de 2017, la FUNDACIÓ ha presentat el projecte per al 
desenvolupament de les accions i activitats del projecte Casa de la Música del 
Gironès corresponents al període 2017-2019,  amb un pressupost global estimat 
de 633.000,00 euros, i la concreció d’activitats i pressupost per al 2017 que 
s’adjunta en annex. 

7. Que l’ICEC i la DIPUTACIÓ consideren en aquest moment el projecte de les Cases 
de la Música com a part integrant de les seves respectives polítiques culturals. 

8. Que per tal de desenvolupar la col·laboració respecte del projecte de la Casa de la 
Música del Gironès, les parts signatàries del present conveni acorden atorgar-lo 
amb subjecció als següents 

PACTES:  
Primer. Objecte 
L’objecte del present conveni és possibilitar el desenvolupament del projecte Casa de la 
Música al municipi del Gironès corresponent al període 2017 – 2019, en base a les accions 
concretes presentades i pressupostades que consten al pla d’actuació que s’adjunta com a 
annex, amb un cost total de 633.000,00 euros. 
Segon.  Compromisos de les parts 
L’ICEC i la DIPUTACIÓ, en virtut del present conveni, es comprometen a col·laborar en el 
finançament del projecte de la Casa de la Música del Gironès a desenvolupar per la 
FUNDACIÓ, durant el període 2017 a 2019. 
LA FUNDACIÓ assumeix el compromís d’executar el projecte de la Casa de la Música del 
Gironès d’acord amb els objectius que pretén assolir el projecte de les Cases de la Música, i 
d’acord amb les accions concretes i pressupost que s’estableixin en la memòria d’activitat i 
econòmica annexa al present conveni en relació amb cadascuna de les anualitats objecte 
d’aquesta col·laboració.   
 La memòria d’activitats i econòmica consta d’un plantejament global del desenvolupament del 
projecte per al període 2017 – 2019,  amb concreció de les accions/activitats i pressupost a 
realitzar l’any 2017.  En relació amb la concreció de  les accions/activitats i pressupost a 
realitzar els anys 2018 i 2019, la FUNDACIÓ presentarà a l’ICEC i a la DIPUTACIÓ la 
memòria corresponent  en data màxima 30 de novembre de 2017, per a les accions del 2018, i 
en data màxima 30 de novembre de 2018, per a les accions del 2019.  
La XARXA DE CASES DE LA MÚSICA  coordinarà i vetllarà pel bon funcionament del 
projecte, amb el propòsit de donar una coherència al projecte de les cases de la Música al 
conjunt del territori català. Així mateix, acompanyarà la FUNDACIÓ a l’hora de fomentar 
l’intercanvi d’informació, d’experiències i coneixement entre les diferents Cases que conformen 
la xarxa. 
Tercer. Col·laboració en el finançament de l’activitat 
Els pactes següents regulen la subvenció exclosa de concurrència pública que l’ICEC atorgarà 
a la FUNDACIÓ per a les activitats de la Casa de la Música del Gironès corresponents al 
període 2017, 2018 i 2019. 
La DIPUTACIÓ es compromet a contribuir al finançament de l’activitat de la Casa de la Música 
del Gironès amb una aportació similar a la de l’ICEC, i com a mínim de 50.000 € per anualitat. 
La quantitat final que la DIPUTACIÓ aportarà a la FUNDACIÓ en els anys 2017, 2018 i 2019 
es determinarà en un acord bilateral entre la DIPUTACIÓ i LA FUNDACIÓ. 
  
El compromís de finançament de l’activitat per part de l’ICEC corresponent als anys 2018 i 
2019 queda subjecte en tot cas al compliment efectiu de la contribució econòmica prevista per 
part de la DIPUTACIÓ per a l’any anterior, i al compromís de contribuir al finançament de 
l’anualitat de què es tracti. 
L’incompliment dels compromisos anteriors per part de la DIPUTACIÓ constitueix causa de 
revocació total de l’ajut atorgat per l’ICEC per a les anualitats 2018 a 2019 que es vegin 
afectades per aquell incompliment.  
Quart.- Subvenció a càrrec de l’ICEC:  
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En virtut del present conveni i subjecta a la causa resolutòria establerta en el pacte anterior, 
l’ICEC atorga una subvenció exclosa de concurrència pública a la FUNDACIÓ per a les 
activitats de la Casa de la Música del Gironès corresponents al període 2017, 2018 i 2019, 
amb una aportació global de 231.000,00 €, d’acord amb les accions concretes i pressupost per 
al 2017 que consten a l’annex, i amb subjecció a les activitats i pressupostos per als anys 
2018 i 2019 que la FUNDACIÓ haurà de presentar a l’ICEC d’acord amb el que estableix 
aquest conveni. 
La subvenció de l’ICEC es concreta en 65.000,00 € corresponents a l’anualitat 2017;  
77.000,00 €, corresponents a l’anualitat 2018; i 89.000,00 €, corresponents a l’anualitat 2019.  
Aquest ajut s’adequa al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 
2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior 
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat. 
La tramitació d’aquest ajut s’ajusta a allò que estableixen els articles 87 i següents del Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de novembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i el seu reglament. 
La despesa pluriennal necessària per fer front al pagament de l’ajut contra el pressupost de les 
diferents anualitats afectades ha estat aprovada pel Consell d’Administració de l’ICEC en 
sessió de 28 de setembre de 2017. 
Cinquè.- Comissió de Seguiment 
Es crearà una comissió formada per 10 persones representants de les parts (dos representats 
de l’ ICEC, dos representants de la DIPUTACIÓ, dos de la FUNDACIÓ, dos de l’Ajuntament de 
Salt, dos de la XARXA DE CASES DE LA MÚSICA), les quals es reuniran un mínim de dues 
vegades l’any, i que tindrà com a objectiu fer el seguiment i supervisió del compliment dels 
objectius pretesos en el desenvolupament del projecte Cases de la Música del Gironès. 
Correspondrà a aquesta comissió resoldre les discrepàncies que es produeixin entre l’ICEC, la 
DIPUTACIÓ i la XARXA DE CASES DE LA MÚSICA en relació amb els compromisos de 
col·laboració establerts en aquest conveni entre aquestes parts. 
Sisè.- Forma de pagament de la subvenció a càrrec de l’ICEC:  
L’ICEC pagarà a la FUNDACIÓ l’import de la subvenció de la manera següent: 

- Anualitat 2017: pagament del 100% de la subvenció, en concepte de bestreta, a partir 
de la signatura del present conveni, contra el pressupost de l’ICEC per al 2017. 

- Anualitat 2018: pagament del 100% de la subvenció, en concepte de bestreta, a partir 
de l’aprovació del pressupost de 2018 o pròrroga del pressupost de 2017. 

- Anualitat 2019: pagament del 100% de la subvenció, en concepte de bestreta, a partir 
de l’aprovació del pressupost de 2019 o pròrroga del pressupost anterior.  

Per al pagament de les bestretes previstes no s’exigeix la prestació de garantia, 
atesa l’especificitat de l’activitat.  
Prèviament als pagaments, l’ICEC comprova d’ofici si la FUNDACIÓ està al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de 
subvenció implica l’autorització a l’ICEC per a fer-ne la comprovació. 
Setè.-  Justificació de la Subvenció concedida per l’ICEC 
LA FUNDACIÓ ha de justificar el compliment de l’objecte d’aquesta subvenció i la realització 
de la despesa corresponent al 100% del pressupost del projecte subvencionat en relació amb 
l’activitat de cada anualitat subvencionada (2017, 2018 i 2019), d’acord amb el que preveu la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, concretament en els articles 19, 30 
i 31, i l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.  
La data límit per a la presentació de la justificació a l’ICEC és la següent:  
Activitat anualitat 2017: últim dia hàbil de mes de febrer de 2018.  
Activitat anualitat 2018: últim dia hàbil de mes de febrer de 2019. 
Activitat anualitat 2019: últim dia hàbil de mes de febrer de 2020. 
La modalitat de justificació aplicable és el Compte justificatiu amb informe d’auditor. La 
justificació ha d’incloure la documentació següent:  
1) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte objecte 
de l’ajut, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.  
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2) Memòria econòmica abreujada amb el contingut següent: 
2.1) Estat detallat de les despeses de les activitats objecte de l’ajut, degudament agrupades 
per conceptes i d’acord amb el pressupost acceptat. 
2.2) Quadre comparatiu entre les partides del pressupost tant d’ingressos com de despeses 
previstos i els efectivament executats, en què s’indiquin i, en el seu cas, es motivin les 
desviacions que hi ha hagut.  
2.3) Informe d’auditor fet per auditors inscrits com a exercents en el Registre Oficial d’Auditors 
de Comptes (ROAC). L’auditor ha de revisar el compte justificatiu per verificar les despeses i 
el seu pagament o venciment, així com l’import i la procedència del finançament de l’activitat 
objecte de l’ajut (fons propis o altres subvencions o recursos). 
L’auditor ha de ser el mateix que audita els comptes anuals de la FUNDACIÓ, si hi està 
obligada; en cas contrari, aquesta pot designar l’auditor. L’informe de l’auditor s’ha d’elaborar 
d’acord amb els procediments i el model d’informe que estableix l’Ordre ECO/172/2015, de 3 
de juny, sobre les formes de justificació de subvencions i ha de detallar els procediments de 
revisió i el seu abast. També ha d’indicar les comprovacions fetes, posant de relleu tots 
aquells fets que puguin suposar un incompliment per part de la FUNDACIÓ, amb un nivell de 
detall que permeti a l’òrgan gestor formular conclusions. L’auditor està subjecte a les 
obligacions que estableix l’article 8 de l’Ordre esmentada. 
2.4) Documentació acreditativa del compliment, si escau, del que preveu l’apartat g) del pacte 
vuitè d’aquest conveni. 
Als efectes de la justificació, cal tenir en compte, a més, les regles següents: 
FACTURES: 
Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l’operació ha d’aportar informació suficient 
sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de 
la despesa amb l’actuació objecte de l’ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, 
cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot 
cas s’ha de poder verificar el preu unitari de l’operació. 
En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l’IVA, és obligatori fer 
referència a la disposició normativa en virtut de la qual és d’aplicació l’exempció d’acord amb 
l’article 6.1.j del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.  
COMPROVANTS DE PAGAMENT: 
Els documents acreditatius del pagament han d’indicar, a més de tot allò que s’estableix en el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació: 
a) La identificació del beneficiari i l’ordenant del pagament. L’ordenant ha de ser la FUNDACIÓ 
i ha de fer-hi constar el seu NIF i la denominació social. 
b) El concepte en què s’ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què 
correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d’anar acompanyat 
de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i 
pagament. 
En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, la 
FUNDACIÓ ha d’aportar còpia del document i còpia de l’extracte bancari que acredita el 
càrrec. En el cas que l’efecte mercantil amb què s’efectuï el pagament estigui garantit per una 
entitat financera o companyia d’assegurances, només s’ha d’aportar còpia del document. 
No s’admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s’incompleixin les limitacions 
d’aquest tipus de pagament establertes en l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de 
modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera 
per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. 
Els pagaments en efectiu s’han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor 
amb indicació de la factura a què correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor 
ha de contenir com a mínim el nom i el NIF. 
Si en el termini establert no es disposa de la documentació acreditativa del pagament,  
aquesta es pot presentar dintre dels tres mesos següents a la data en què l’ICEC hagi realitzat 
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l’últim pagament de la subvenció o es pot presentar un informe d’auditor complementari dintre 
d’aquest termini addicional.  
DESPESES SUBVENCIONABLES: 
a) Es consideren despeses subvencionables les que de manera indubtable responguin a la 
naturalesa de l’activitat objecte de l’ajut, resultin estrictament necessàries, i es realitzin fins a la 
data establerta per a la justificació. En cap cas el cost de realització de les despeses 
subvencionables pot ser superior al valor de mercat. 
b) L’IVA es considera despesa subvencionable en la part que la FUNDACIÓ no es pugui 
deduir. 
c) Es poden imputar el 100% dels costos indirectes a l’activitat objecte de l’ajut en la 
part que raonablement corresponguin a l’activitat subvencionada, d’acord amb els 
principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la 
mesura que aquests costos corresponguin a l’anualitat objecte de justificació.  
d) LA FUNDACIÓ pot concertar amb terceres persones l’execució de l’activitat objecte 
de l’ajut fins a un límit màxim del 50% del seu import, sumant els preus de tots els 
subcontracte. En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el 
cost de l’activitat objecte de l’ajut, no aportin valor afegit al contingut de la mateixa 
activitat. 
e) A més del que estableix l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en la subcontractació de les actuacions objecte de l’ajut cal tenir en compte el 
següent: 
f) El contingut de la prestació que se subcontracta ha d’estar perfectament identificat en relació 
amb el projecte o activitat. La subcontractació de despesa amb persones o entitats vinculades 
amb la FUNDACIÓ ha d’haver estat prèviament comunicada a l’ICEC i aprovada per aquest.  
g) El beneficiari ha de facilitar informació sobre l’adequació dels preus al mercat en els casos 
que li sigui requerida. 
La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder 
considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 50% del cost de l’activitat de cada 
anualitat. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut 
corresponent a l’anualitat afectada. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu 
de l’activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s’ha de reduir, en la mateixa proporció, 
la quantia de l’ajut de l’anualitat corresponent. 
Vuitè. - Altres obligacions  
La FUNDACIÓ ha de complir, a més, les obligacions següents: 
a) Complir la finalitat de l’ajut fent l’activitat que n’és l’objecte. 
b) Dur a terme l’activitat objecte de l’ajut d’acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en 
el projecte o calendari presentat s’ha de comunicar a l’ICEC amb anterioritat a la finalització 
del termini d’execució. L’ICEC pot acceptar la modificació sol·licitada en el termini d’un mes 
des de la recepció de la sol·licitud, si no comporta canvis substancials ni representa un 
incompliment dels requisits i condicions valorats per a l’atorgament de l’ajut. Els canvis no 
comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la 
revocació total o parcial de l’ajut. 
c) Proporcionar en tot moment la informació que li sigui demanada respecte de l’ajut concedit i 
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’ICEC, de les seves respectives 
intervencions, de la Sindicatura de Comptes, si escau, i d’altres òrgans competents d’acord 
amb la normativa aplicable. 
d) Comunicar a les administracions concedents els ajuts, els ingressos o els recursos que 
financin l’activitat objecte de l’ajut, obtinguts o demanats d’altres administracions o entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la 
sol·licitud de l’ajut. Aquesta comunicació s’ha de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, 
abans de la justificació de l’aplicació dels fons rebuts. 
e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
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f) Quan l’import de la despesa subvencionable iguali o superi els 50.000,00 euros sense 
incloure l’IVA, en cas d’obres, o els 18.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas de 
subministrament o prestació de serveis, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’execució de 
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques 
especials no hi hagi en el mercat un nombre d’entitats suficient que els realitzin, prestin o 
subministrin, o que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de l’ajut. L’elecció 
entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de fer d’acord amb els 
criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria quan no 
recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 
g) Incloure els logotips i llegendes següents, en els elements informatius i de difusió de 
l’activitat objecte de l’ajut, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de l’ajut: 
Inclusió del logotip corporatiu del Departament de Cultura del Programa d’identificació visual 
(PIV) editat a la pàgina web http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/ i l’expressió "amb el 
suport del Departament de Cultura". 
h) Conservar els llibres, registres i documents que li siguin exigibles per a la justificació de 
l’ajut rebut, inclosos els documents electrònics, mentre que puguin ser objecte de les 
actuacions de comprovació i control. 
i) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern han de 
complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin 
aplicables. 
j) En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i atès que l’ajut 
concedit és superior a 10.000 euros, la FUNDACIÓ ha de declarar a l’ICEC les retribucions de 
llurs òrgans de direcció o administració. 
k) D’acord amb els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística, la FUNDACIÓ haurà de garantir que els suports de promoció 
(catàleg, pàgina web, etc.) relatius a l’activitat que es desenvolupa seran redactats, almenys, 
en català. 
l) Complir les altres obligacions que estableixen la normativa vigent en matèria de 
subvencions. 
Novè.- Revocació 
L’ICEC podrà procedir a la revocació total o parcial de la subvenció atorgada en aquest 
conveni en els supòsits següents: 
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o amagant les que 
ho haguessin impedit. 
b) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.  
c) En cas que el cost final sigui inferior al cost pressupostat, amb un decrement superior al 
20% del pressupost inicial, es realitzarà una reducció proporcional de l’ajut. 
d) Incompliment per la FUNDACIÓ de l'obligació de justificació o de les restants obligacions 
que preveu aquest conveni. 
e) La subvenció corresponent a les anualitats 2018 i 2019 es revocarà totalment, abans del 
seu pagament a la FUNDACIÓ, per l’incompliment del compromís, per part de la DIPUTACIÓ, 
recollit al pacte tercer d’aquest conveni. 
f) Incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 
7 de gener, de política lingüística 
g) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
Desè.- Jurisdicció 
En cas de controvèrsies relatives a la interpretació, modificació, execució, resolució i efectes 
d'aquest conveni, les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció contenciosa administrativa i a la 
competència del jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
Onzè.- Vigència 
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura i fins a la finalització de 
l’expedient administratiu derivat de la concessió de la subvenció exclosa de concurrència 
pública que regula.  
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I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present conveni per quadruplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data que s’indiquen a l’encapçalament.” 
 
SEGON. 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. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a la resta d’entitats que intervenen en el conveni. 
 
12. JG954/000251/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la  renúncia 
presentada per l'Ajuntament de Garriguella a la sub venció concedida per a 
la publicació del llibre Garriguella al s. XX  (exp. 2017/5642) 

 
En data 18 de juliol de 2017, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 
2.200,71 euros a l’Ajuntament de Garriguella amb NIF P1708300G, per a la publicació 
del llibre Garriguella al s..XX.(Exp. 2017/5642). 
 
L’Ajuntament de Garriguella, però, ha presentat, en data 10 de novembre de 2017, un 
escrit de renúncia a la subvenció anteriorment esmentada, motivada pel fet que 
“l’autor del llibre, Arnald Plujà, necessita més temps per a la documentació adient en 
alguns capítols del llibre”. 
 
Per això, i d’acord amb l’informe de la cap del Servei de Comunicació Cultural, la 
Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER: Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Garriguella 
amb NIF P1708300G de data 10 de novembre de 2017, a la subvenció de 2.200,71 
euros concedida per la Junta de Govern de 18 de juliol de 2017 , per la publicació del 
llibre Garriguella al s. XX . 
 
SEGON: Anul·lar el document comptable AD 920170008030 per import de 2.200,71 
euros reservats a l’Ajuntament de Garriguella amb NIF P1708300G corresponents a 
l’import concedit per la subvenció per la publicació del llibre Garriguella al s. XX (Exp. 
2017/5642). 
 
TERCER: Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Garriguella. 
 
13. JG954/000252/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la  renúncia 
presentada per l'Ajuntament de Lloret de Mar a la s ubvenció concedida per 
a la publicació del llibre Esteve Fàbregas i Barri: l'home i la seva obra  (exp. 
2017/5641) 

 
En data 18 de juliol de 2017, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 
1.943,40 euros a l’Ajuntament de Lloret de Mar amb NIF P1710200E, per a la 
publicació del llibre Esteve Fàbregas i Barri: l’home i la seva obra (Exp. 2017/5641). 
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L’Ajuntament de Lloret de Mar, però, ha presentat, en data 23 de novembre de 2017, 
un escrit de renúncia a la subvenció anteriorment esmentada, motivada per “la 
impossibilitat de donar compliment al tràmit de justificació de la subvenció per 
problemes d’entrega”. 
 
Per això, i d’acord amb l’informe de la cap del Servei de Comunicació Cultural, la 
Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER: Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Lloret de 
Mar amb NIF P1710200E de data 23 de novembre de 2017, a la subvenció de 
1.943,40 euros concedida per la Junta de Govern de 18 de juliol de 2017 , per la 
publicació del llibre Esteve Fàbregas i Barri: l’home i la seva obra .  
 
SEGON: Anul·lar el document comptable AD 920170008016 per import de 1.943,40 
euros reservats a l’Ajuntament de Lloret de Mar amb NIF P1710200E corresponents a 
l’import concedit per la subvenció per la publicació del llibre Esteve Fàbregas i Barri: 
l’home i la seva obra (Exp. 2017/5641). 
 
TERCER: Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
14. JG954/000253/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la  renúncia 
presentada per l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí a la subvenció 
concedida per a la publicació del llibre Històries i imatges de Sant Julià del 
Llor i Bonmatí (exp. 2017/5530) 

 
En data 18 de juliol de 2017, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 
1.154,59 euros a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí amb NIF P1725100J, 
per a la publicació del llibre Històries i imatges de Sant Julià del Llor i Bonmatí (exp. 
2017/5530). 
 
L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, però , ha presentat, en data 4 de 
desembre de 2017, un escrit de renúncia a la subvenció anteriorment esmentada, 
motivada pel fet que “l’edició del llibre no s’ha pogut iniciar en la data prevista”. 
 
Per això, i d’acord amb l’informe de la cap del Servei de Comunicació Cultural, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Sant Julià 
del Llor i Bonmatí amb NIF P1725100J de data 4 de desembre de 2017, a la 
subvenció de 1.154,59 euros concedida per la Junta de Govern de 18 de juliol de 
2017 , per la publicació del llibre Històries i imatges de Sant Julià del Llor i Bonmatí.  
 
SEGON. Anul·lar el document comptable AD 920170007982 per import de 1.154,59 
euros reservats a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí amb NIF P1725100J 
corresponents a l’import concedit per la subvenció per la publicació del llibre Històries 
i imatges de Sant Julià del Llor i Bonmatí (exp. 2017/5530). 
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TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 
 
15. JG954/000033/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la sentència  núm. 202/2017, 
de 25 de setembre, dictada per la jutgessa del Jutj at Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona, resolent recurs abr eujat núm. 100/2017 
(exp. 2017/7046) 

 
Vist l'informe emès pel Sr. Jordi Iglesias i Xifra, lletrat del Servei Jurídic d'aquesta 
Diputació, de dos de novembre de 2017, que diu: 
 

"En data 24 d’octubre de 2017 se'ns ha notificat la diligència de 20 d’octubre, que 
declara la fermesa  de la sentència núm. 202/2017, de 25 de setembre de 2017, 
dictada per la jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) núm. 1 de Girona, 
que ESTIMA el recurs abreujat número 100/2017, contra l’acord de la Junta de 
Govern de 24 de gener de 2017, que va desestimar les al·legacions contra l’acord 
de quatre d’octubre de 2016, d’inici del procediment de reintegrament de la 
subvenció concedida per a la publicació del llibre la mineria en la comarca de la 
Selva. 
 
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de  
la Junta de Govern d'aquesta Diputació.” 

 
La Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda ACORDA l’assabentat de la sentència núm. 
202/2017, de 25 de setembre, dictada per la jutgessa del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona, resolent recurs abreujat núm. 100/2017. 
 
 
16. JG954/000036/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Arxiu General (007): Eliminació de documentació de l Fons de la 
Diputació de Girona. Núm. Eliminació: 2017/01 (exp.  2017/8853) 

 
Vist el que disposen l’article 9 de la llei 10/2001 de 13 de juliol d’arxius i gestió de 
documents, pel que fa a la conservació i eliminació de documents públics, el Decret 
13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documentació de 
l’Administració Pública, l'Ordre del conseller de Cultura de 15 d'octubre de 1992, per 
la qual s'aproven els criteris generals d'avaluació i tria de documentació i el model de 
proposta corresponent, l'Ordre del conseller de cultura de 8 de febrer de 1994, per la 
qual s'aproven normes per a l'aplicació de Taules d'Avaluació Documental i les 
successives ordres aprovades i, també,  l’Acord 1/2013 de la Comissió Nacional 
d’Accés Avaluació i Tria de Documental de Catalunya pel qual s’estableixen els 
procediments per a la revisió i aplicació de taules d’accés i avaluació documental o 
l’actualització dels seu continguts. 
 
Atès que es compleixen els criteris establerts  en  l’article 11 del el Decret 13/2008, de 
22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documentació de l’Administració Pública, 
sobre aplicació de l'avaluació documental i que es disposa d'un inventari de la 
documentació a destruir. 
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Vist l'informe corresponent realitzat pels Tècnics del Servei d’Arxius i Gestió de 
documents, on es proposa l'eliminació de 251 capses de documentació d'arxiu  
equivalents a 30,12 metres lineals de documentació d'entre els anys 1940 i 2016 i que 
es detalla a continuació:  
 

Codi 
TAD 

Títol sèrie / Codi sèrie Dates extremes Nombre 
Capses 

Metres 
lineals 

 Còpies i duplicats de 
documentació de projectes de 
Carreteres i camins i de 
Cooperació municipal 
(infraestructures urbanes) / K0104 
SE 16 

1940-1999 56 6,72 

235 
236 
240 

Documentació administrativa 
(acreditativa) aportada pels 
licitadors que no han resultat 
adjudicataris en les contractacions 
d’obres, de subministres o de 
serveis / D050202 

2002; 2004; 
2009; 2013 

75 9 

 Còpies i duplicats d’expedients de 
Contractació / D05 

2000; 2002-
2003; 2016 

5 0,6 

109 Subsidis i ajuts socials (Ajudes 
per estudis personal laboral, 
funcionari, personal eventual i 
polític) / G0801 

2004-2010 4 0,48 

109 
 

Subsidis i ajuts socials (Ajudes 
per ulleres) / G0801 

2008-2010 1 0,12 

448 
62 

Expedients de convocatòria del 
Ple / A010101 

2014-2016 9 1,08 

008 Control de presència (Vacances i 
dies d’assumptes propis)/ G0401 

2010-2011; 
2014-2015 

10 1,2 

008 Control de presència (Fulls 
d’incidències)/ G0401 

2009-2010; 
2013-2015 

12 1,44 

 Còpies i duplicats de recursos 
humans / F 

1991-2012 4 0,48 

19 Nòmines -Indemnitzacions per 
raons del servei (Dietes i 
desplaçaments) / G060105 

2011-2012 4 0,48 

285 Expedients de variació de nòmina 
/ G060102 

2011-2015 4 0,48 

R25/2009 Formació externa (Sol·licituds 
assistència a cursos)/ G0702 

1997-2015 9 1,08 
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18 Seguretat social i mútues-
Comunicats de baixa, alta i 
confirmació d’incapacitat temporal 
/ G060201 

2006-2010 4 0,48 

745 Suport als serveis i activitats / 
X0202 

2006 19 2,28 

137 Borsa de Treball / G0103 
 

2010-2014 7 0,84 

449 Expedients de convocatòria  de la 
Junta de govern / A010201 
 

2011-2016 25 3 

449 Expedients de convocatòria de 
sessions de la Comissió 
Informativa de Règim econòmic i 
noves tecnologies i Comissió 
Informativa de promoció 
econòmica, administració i 
hisenda / A010301 

2014-2016 3 0,36 

TOTAL 251 30,12 

 
Atès que la documentació proposada per eliminar des de l'Arxiu General compleix les 
condicions i els terminis establerts en les resolucions de la Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria de Documentació (CNAATD)  
 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.  Aprovar l’eliminació núm. 2017/01 que comprèn: 1) Còpies i duplicats de 
documentació de projectes de Carreteres i camins i de Cooperació municipal (1940-
1999); 2) Documentació administrativa, acreditativa, aportada pels licitadors que no 
han resultat adjudicataris en les contractacions d’obres, de subministres o de serveis 
(2002; 2004; 2009; 2013); 3) Còpies i duplicats d’expedients de Contractació (2000; 
2002-2003; 2016); 4) Subsidis i ajuts socials-Ajudes per estudis personal laboral, 
funcionari, personal eventual i polític (2004-2010); 5) Subsidis i ajuts socials-Ajudes 
per ulleres (2008-2010); 6) Expedients de convocatòria del Ple (2014-2016); 7) 
Control de presència-Vacances i dies d’assumptes propis (2010-2015); 8) Control de 
presència-Fulls d’incidències (2009-2015); 9) Còpies i duplicats de recursos humans 
(1991-2012); 10) Nòmines -Indemnitzacions per raons del servei -Dietes i 
desplaçaments (2011-2012); 11) Expedients de variació de nòmina (2011-2015), 12) 
Formació externa-Sol·licituds assistència a cursos(1997-2015); 13) Seguretat social i 
mútues-Comunicats de baixa, alta i confirmació d’incapacitat temporal (2006-2010); 
14) Suport als serveis i activitats (2006); 15)  Borsa de Treball (2011-2014); 16) 
Expedients de convocatòria  de la Junta de govern; 17) Expedients de convocatòria 
de sessions de la Comissió Informativa de Règim econòmic i noves tecnologies/ 
Expedients de convocatòria de sessions de la Comissió Informativa de promoció 
econòmica, administració i hisenda (2014-2016) 
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SEGON. Comunicar a la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental 
aquest acord.  
 
TERCER. Procedir a la destrucció dels documents descrits, i fixar la data per fer-ho el 
dia 30 de gener si en el termini de 30 dies la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i 
Tria Documental no ha emès cap comunicació indicant que s’aturi aquest procés. 
 
QUART. Donar d’alta aquesta eliminació, amb el núm.: 2017/01, en el Registre de 
Destrucció de Documents, d'acord amb la normativa vigent. 
 
17. JG954/000041/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació del decret d e Presidència de 
data 30-11-2017, relatiu al canvi de destí de la su bvenció dins el Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural 2016 a l'Ajuntament  de Cadaqués (exp. 
2016/3582) 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de la Presidència de data 30 
de novembre de 2017, relatiu a l’aprovació del canvi de destí de la subvenció dins del 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016 a l’Ajuntament de Cadaqués (exp. 
2016/3582). L’esmentat decret es transcriu literalment tot seguit:  
 
“Vista la petició que presenta l’Ajuntament de Cadaqués de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, d’import 
37.797,64 €; vista la documentació presentada, d’acord 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) 
RESOLC: 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Cadaqués (expedient 2016/3582) el canvi de 
destí de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2016, pel concepte i l’import que es detallen.  

AJUNTAMENT CONCEPTE SUBVENCIÓ CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ 

Cadaqués Construcció 3 nous 
punts de 
contenidors 
soterrats 

38.252,55 € Construcció 1 nou 
punt de contenidor 
soterrat i modificació 
línies elèctriques 

37.797,64 € 

SEGON. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de 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 2016. 
TERCER. 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. 
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18. JG954/000069/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 
Medi Ambient (014): Aportació ordinària per a l'anu alitat 2017 (exp. 
2017/8501) 

 
La Diputació de Girona, segons acord del Ple del 19 de setembre de 2000, es va 
adherir al Consorci de l'Alta Garrotxa. 
 
Vist l'escrit del Consorci de l'Alta Garrotxa de data 17 d’octubre de 2017, on sol·liciten 
que la Diputació de Girona, com a membre del consorci, faci una aportació ordinària 
al pressupost de 2017, que es destinarà al funcionament de l'entitat per a l'execució 
del programa d'actuació anual. 
 
Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar l'aportació ordinària de 41.000,00 € per a l'any 2017 al Consorci de 
l'Alta Garrotxa, NIF P1700039I, exp. 2017/8501. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa total de 41.000,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1700/46713. 
 
TERCER. Notificar el present acord al Consorci de l'Alta Garrotxa. 
 

 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS  ÀREES 
 
 
19. JG954/000021/2017-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de co l·laboració 
entre l'Administració de la Generalitat de Cataluny a, el Departament 
d'Ensenyament i la Diputació de Girona per impulsar  l'esperit emprenedor 
de l'alumnat de cicles formatius de formació profes sional de les 
comarques de Girona (exp. 2017/8804) 

 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019, aprovat pel 
Ple de la Diputació en la sessió de 24 de gener de 2017, té com a base normativa 
l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest Pla 
té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la posada en 
pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, atenent 
fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la Diputació de 
Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts és inclosa en el títol II del Pla 
Estratègic esmentat. 
 
La Diputació de Girona mitjançant l’Àrea de Promoció Econòmica, té com a un dels 
seus objectius la participació en el desenvolupament econòmic de la demarcació de 
Girona. Des d’aquesta àrea s’impulsen accions amb voluntat de fomentar i recolzar 
iniciatives emprenedores. 
 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 35

Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció Econòmica-Diplab, la Junta 
de Govern, a proposta del diputat delegat de Promoció Econòmica-Diplab, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i la Diputació de Girona per 
impulsar l’esperit emprenedor de l’alumnat de cicles formatius de formació 
professional de les comarques de Girona, el text del qual es transcriu literalment tot 
seguit: 
 
«Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i la Diputació de Girona per impulsar 
l'esperit emprenedor de l'alumnat de cicles formatius de formació professional de les 
comarques de Girona   
Intervenen:  
Pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan 
Mateo i Andrés, secretari de Polítiques educatives, nomenat pel Decret 119/2017, de 
25 de juliol (DOGC núm. 7421, de 27 de juliol de 2017), i actuant en virtut de la 
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la 
persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 
2011).  
Per la Diputació de Girona, el senyor Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació, 
amb NIF P1700000A i amb seu a la Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 de Girona, 
nomenat en sessió constitutiva de data 1 de juliol de 2015, i assistit pel secretari 
general de la corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, en la seva condició d’assessor en 
virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern en la sessió de xx de 
xxxx de 2017. 
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 
legal suficient per formalitzar aquest acte i  
Manifesten:  
a) El Departament d’Ensenyament, a través de la Direcció General de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, convoca anualment la Mostra 
de projectes emprenedors de la Formació Professional a Catalunya per presentar els 
projectes guanyadors dels concursos convocats als instituts de Catalunya.  
b) La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, a l’article 2.1, estableix el foment de 
l’emprenedoria en el conjunt de principis rectors del sistema educatiu i, a l’article 77.c, 
promou la incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball 
quotidià al centre educatiu.  
c) La Diputació té la vocació essencial de promoure la dinamització de l’economia i 
millorar la qualitat de vida de les persones, mitjançant actuacions dirigides a l’equilibri 
territorial.  
d) La Diputació, d’acord amb els seus objectius i la seva experiència en les activitats 
relacionades amb subvencions, està disposada a col·laborar amb el Departament 
d’Ensenyament en l’assoliment dels objectius del concurs de projectes 
d’emprenedoria a les terres de Girona.  
e) El Departament d’Ensenyament considera necessària aquesta col·laboració per a 
la motivació de l’alumnat dels cicles formatius, atesa la notorietat de la Diputació en 
impulsar actuacions formatives i culturals.  
Per tant, ambdues parts, amb l’objectiu principal de fomentar l’esperit emprenedor de 
les persones i facilitar la inserció professional del jovent format en els cicles formatius, 
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consideren adient la formalització d’aquest conveni mitjançant l’adopció de les 
següents  
Clàusules:  
Primera. Objecte  
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament i la Diputació de Girona, en l’impuls de l’emprenedoria i 
la inserció laboral a través d’actuacions de la Mostra de projectes emprenedors de la 
Formació Professional a Catalunya adreçades a l’alumnat dels instituts de formació 
professional de les comarques de Girona.  
Segona. Descripció del concurs  
a. Objectiu del concurs  
Es convoca el premi de “Millor projecte d’emprenedoria a la FP de les comarques 
gironines“ en què es premiarà el projecte en format pla d’empresa o pla de projecte 
que reflecteixi la creació d’un producte o un servei i la seva comercialització.  
b. Destinataris  
Alumnes de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior dels instituts de les 
comarques de Girona matriculats dins dels 20 mesos anteriors a la celebració de la 
final catalana a la Mostra de projectes emprenedors de l’FP a Catalunya.  
c. Presentació del projecte  
Només s’acceptarà un projecte de Cicle Formatiu Grau Mitjà i un de Cicle Formatiu 
Grau Superior per Institut.  
No s’acceptaran treballs que s’hagin presentat en altres territoris que també participin 
a la final de Catalunya del concurs de projectes d’emprenedoria.  
d. Modalitats  
Les modalitats són:  
Per Cicle Formatiu de Grau Mitjà:  
Millor idea  
Més viable  
Millor projecte d’economia social i cooperativa  
Millor projecte d’equip  
Per a Cicle Formatiu de Grau Superior:  
Millor idea  
Més viable  
Millor projecte d’economia social i cooperativa  
Millor projecte d’equip  
Millor gestió del projecte  
e. Criteris de valoració dels projectes 
a) El format de pla d’empresa o pla de projecte és lliure.  
b) Els criteris per a la valoració del projecte han de prendre com a referència els 
continguts següents:  
1. Descripció del producte o servei  
2. Presentació dels membres promotors  
3. Estudi de mercat o abast  
4. Organització del negoci o fases d’execució i recursos  
5. Pla de viabilitat (prescindible a la categoria “Millor idea”)  
6. Anàlisi de riscos i condicionants normatius  
7. Estatuts (en cas d’economia social i cooperativa)  
f. Premis  
El guanyador de cadascuna de les modalitats per a cada tipus de cicle formatiu rebrà:  
a) Un dispositiu electrònic (tablet) aportat per la Diputació  
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b) Acreditació del premi, emesa per les entitats convocants.  
c) Inscripció a la participació en la final de Catalunya de Millor Projecte 
d’Emprenedoria a la Mostra de projectes emprenedors de l’FP a Catalunya.  
Tercera. Compromisos del Departament d’Ensenyament  
El Departament d’Ensenyament assumeix les següents funcions:  
a) Organitzar la Mostra de projectes emprenedors de la Formació Professional a 
Catalunya i el concurs de projectes d’emprenedoria de les comarques de Girona, en 
endavant el concurs.  
b) Promoure la participació dels instituts de Formació Professional en el concurs.  
c) Recollir els projectes aportats pels instituts i valorar-los segons els criteris 
establerts.  
d) Organització de l’acte de lliurament de premis i la difusió en els mitjans de 
comunicació.  
e) Posar a disposició l’ús de l’Auditori Josep Irla, situat a la Plaça Pompeu Fabra, 1 de 
Girona per a la cerimònia de lliurament de premis del concurs  
f) El Departament d’Ensenyament no hi intervé en l’adquisició de cap dels premis 
lliurats, ni rep cap equipament que signifiqui augment del seu patrimoni.  
g) El mecenatge de la Diputació ha de ser difós a través dels mitjans de comunicació 
habituals del Departament d’Ensenyament, tot utilitzant la imatge corporativa de la 
Diputació  
Quarta. Compromisos de la Diputació de Girona  
La Diputació de Girona participa en l’organització assumint les següents funcions:  
a) Aportar el premi dels alumnes de les diferents modalitats consistent en un 
dispositiu electrònic (tablet) per modalitat i alumne.  
b) Participar en les reunions de la comissió d’organització del concurs.  
c) Participar com a membre del jurat en la valoració dels projectes  
d) Participar en l’acte de lliurament de premis.  
e) Difondre el concurs i el lliurament de premis amb els mitjans de comunicació del 
seu abast  
Cinquena. Comissió de seguiment  
a) Per a la coordinació, seguiment i avaluació de les accions previstes en el present 
conveni es constitueix una comissió mixta, integrada per:  
1. Dues persones representants dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona, 
una de les quals en serà el/la president/a  
2. Dues persones representants de la Diputació de Girona  
b) Aquesta comissió actua, segons el règim de funcionament que la pròpia comissió 
haurà d'establir-se, amb vista a donar compliment de l’acordat, resoldre, si escau, les 
qüestions sobre interpretació o modificació de l’acordat i avaluar periòdicament el 
desenvolupament del conveni, i, si escau, resoldre l’incompliment de les obligacions i 
compromisos assumits per cadascuna de les parts. S’han d’exposar, davant la 
comissió, les actuacions realitzades, perquè en tinguin coneixement els membres de 
la comissió i puguin fer, si escau, propostes de millora.  
c) La comissió es reuneix almenys un cop cada curs per tal de coordinar les 
actuacions necessàries i fer-ne el seguiment, orientar l’ús dels recursos necessaris i 
avaluar el grau d’assoliment dels objectius previstos. Aixeca acta dels acords 
rellevants que siguin adoptats en cadascuna de les reunions i les enviarà a les 
institucions participants d’aquest conveni.  
d) La comissió ha d’elaborar un informe de valoració global del conveni, de la data 
prevista de finalització de les actuacions objecte del conveni. Aquest informe s’ha de 
presentar a les parts signants.  
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Sisena. Protecció de dades de caràcter personal  
a) Les parts es comprometen a complir amb les obligacions establertes per la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la Llei 
de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007 de 21 
de desembre, i es comprometen a tractar les dades personals exclusivament per a la 
consecució dels fins objecte d’aquest conveni.  
b) Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb la més 
estricta confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la 
indicada en l’apartat anterior. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits 
legalment previstos.  
c) Tanmateix les parts es comprometen al compliment de la Llei orgànica 1/1982, de 5 
de maig, de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge.  
Setena.- Protecció dels menors  
Les parts es comprometen, a que el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que 
intervingui en la execució d’aquest conveni, complirà la normativa vigent en matèria 
de protecció del menor, i concretament el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 
13 de  
la Llei orgànica 1/1996 de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació 
parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.  
Vuitena. Vigència  
Aquest conveni entra en vigor en la data de l’última signatura electrònica i és vigent 
fins la data 31 de juliol de 2018, sense possibilitat de pròrroga.  
Novena. Resolució  
Són causes de resolució:  
a) El transcurs del termini de vigència del conveni, sense perjudici d’acordar la 
renovació.  
b) L’acord unànime de tots els signants.  
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels 
signants.  
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar 
al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del 
conveni i a les altres parts signants.  
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, 
la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la 
causa de resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta 
causa pot comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst.  
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.  
e) Per manca d’alumnat inscrit.  
f) Per qualsevol altra causa de les generals establertes en la legislació vigent.  
Desena. Naturalesa i jurisdicció  
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre la 
interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin 
ser resoltes d’acord amb el que es determina en el mecanisme de seguiment, 
vigilància i control seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.  
Per tal que així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en 
format digital. Pel departament d’Ensenyament, el secretari de Polítiques Educatives, 
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Sr. Joan Mateo i Andrés. Per la Diputació de Girona, el president, Sr. Pere Vila i 
Fulcarà assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori Nouvilas”. 
 
SEGON. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del 
present conveni i dels documents necessaris per la seva execució. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord al departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
20. JG954/000022/2017-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovar la convocatòria anticipada de 
subvencions per a projectes i actuacions de promoci ó i dinamització del 
comerç de proximitat, anualitat 2018 (exp 2017/8409 ) 

 
Antecedents 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019, aprovat pel 
Ple de la Diputació en la sessió de 24 de gener de 2017, té com a base normativa 
l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest Pla 
té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la posada en 
pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, atenent 
fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la Diputació de 
Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts és inclosa en el títol II del Pla 
Estratègic esmentat. 
 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1 d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir les subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a projectes i actuacions de promoció i dinamització del 
comerç de proximitat adreçades a les associacions, federacions o altres entitats 
sense ànim de lucre, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel 
Ple de la Diputació en la sessió de 21 de novembre de 2017 i que s’han publicat en el 
Butlletí oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 229, de 30 de novembre de 
2017. 
 
La tramitació de la convocatòria s’ajusta al que preveu 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 l’esmentada Llei 38/2003 i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i 
Hisenda, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva 
per a la concessió de subvencions per a projectes i actuacions de promoció i 
dinamització del comerç de proximitat adreçades a les associacions, federacions o 
altres entitats sense ànim de lucre, legalment acreditades, que agrupin comerciants 
dels municipis de la demarcació, per al finançament d’actuacions de promoció i 
dinamització del comerç local, anualitat 2018, que es transcriu literalment tot seguit: 
 
«Convocatòria anticipada de subvencions per a projectes i actuacions de promoció i 
dinamització del comerç de proximitat, anualitat 2018 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a associacions, federacions o 
altres entitats sense ànim de lucre, legalment acreditades, que agrupin comerciants 
dels municipis de la demarcació, destinades al finançament d’actuacions de promoció 
i dinamització del comerç local, d’acord amb les bases específiques reguladores 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 21 de novembre de 2017 i 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 229, de 
data 30 de novembre de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2018 és de 50.500,00 €, que van 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 
220/4300/48006 “Ajuts entitats no lucratives- Campanya Comerç proximitat”  
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
concessió o no exhaurir el crèdit total previst. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari normalitzat dins el termini de 
20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPG. 
Aquest formulari estarà disponible en el web de la Diputació de Girona dins d’aquest 
mateix termini. 
Les sol·licituds han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en 
la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, a través de l’e-
TRAM. 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que s’hagi 
obtingut, amb un màxim de 2.500,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat 
a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà del 60 % del pressupost 
elegible. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables: 
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2017 i 
el 31 d’octubre de 2018. 
6. Termini de resolució, notificació i justificació 
6.1 Termini de resolució 
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la, és de sis 
mesos a comptar de la data d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds. 
En cas que hagi transcorregut el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució 
als interessats, la sol·licitud de concessió de la subvenció es considerarà 
desestimada per silenci administratiu. 
6.2 Termini de notificació 
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La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data 
d’adopció de l’acord. 
6.3 Termini de justificació 
La justificació d’haver realitzat l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de 
l’activitat fins al 15 de novembre del 2018.  
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar del dia 
següent de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un 
recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d'un 
mes, a comptar del dia següent al de la notificació. 
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la 
Diputació, i l’extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, es publicarà en el BOPG. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions». 
 
SEGON. Autoritzar la despesa amb càrrec a la aplicació pressupostària següent:  
 
220/4300/48006: Ajuts entitats no lucratives Campanya Comerç Proximitat 
50.500,00€. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els 
recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin 
advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
21. JG954/000023/2017-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovar la convocatòria de 
subvencions per al Programa de suport a projectes s ingulars de 
desenvolupament econòmic, adreçada a les entitats a dherides a la Xarxa 
de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (ex p. 2017/8411) 

 
Antecedents 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019, aprovat pel 
Ple de la Diputació en la sessió de 24 de gener de 2017, té com a base normativa 
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l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest Pla 
té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la posada en 
pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, atenent 
fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la Diputació de 
Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts és inclosa en el títol II del Pla 
Estratègic esmentat. 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1 d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir les subvencions en règim de 
concurrència competitiva a les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE), d’acord amb les bases específiques reguladores 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 21 de novembre de 2017 i que 
s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 229, de 30 de 
novembre de 2017. 
 
La tramitació de la convocatòria s’ajusta al que preveu 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 l’esmentada Llei 38/2003 i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i 
Hisenda, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva 
per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de suport a projectes 
singulars de desenvolupament econòmic, anualitat 2018, que es transcriu literalment 
tot seguit: 
 
«Convocatòria anticipada de subvencions del programa de suport a projectes 
singulars de desenvolupament econòmic - Anualitat 2018 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva dins del Programa de suport a 
projectes singulars de desenvolupament econòmic, adreçades a les entitats adherides 
a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) promoguda per la 
Diputació de Girona. 
La convocatòria està regulada per les bases aprovades pel Ple de la Diputació en la 
sessió del dia 21 de novembre de 2017 i publicades al BOPG núm. 229, de 30 de 
novembre de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 100.000,00 €, distribuïts en les 
aplicacions pressupostàries següents: 
 

220/4300/46205 Ajuts a ajuntaments adherits a la XSLPE 40.000,00 € 
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220/4300/46502 Ajuts a consells comarcals adherits a la XSLPE 30.000,00 € 
220/4300/46702 Ajuts a consorcis adherits a la XSLPE 10.000,00 € 
220/4300/46301 Ajuts a mancomunitats adherides a la XSLPE 10.000,00 € 

220/4300/44901 Ajuts a ens públics i societats mercantils 
municipals membres de la XSLPE 

10.000,00 € 

Total 100.000,00 € 
 
Els crèdits consignats a les aplicacions pressupostàries tenen caràcter estimatiu i en 
cap cas són limitatius. La lliure concurrència de la convocatòria garanteix la vinculació 
entre els crèdits pressupostaris, que es podran redistribuir en funció de la naturalesa 
jurídica dels beneficiaris, sempre que no s’ultrapassi la dotació total de la 
convocatòria. Aquesta redistribució s’aprovarà en el mateix acord de concessió. 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
concessió o no exhaurir el crèdit total previst. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari normalitzat dins el termini de 
20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPG. 
Aquest formulari estarà disponible en el web de la Diputació de Girona dins d’aquest 
mateix termini. 
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la modalitat telemàtica amb signatura 
electrònica i certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya. 
Ajuntaments i consells comarcals: EACAT 
Entitats, empreses i d’altres: e-TRAM 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que s’hagi 
obtingut, amb un màxim de 20.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat 
a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà del 75 % del pressupost 
elegible. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Es podran imputar a aquesta subvenció les despeses realitzades entre l’1 de 
novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018. 
6. Termini de resolució, notificació i justificació 
6.1. Termini de resolució 
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la és de sis 
mesos a comptar de la data d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds. 
En cas que transcorri el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució als 
interessats, la sol·licitud de concessió de la subvenció es considerarà desestimada 
per silenci administratiu. 
6.2. Termini de notificació 
La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data 
d’adopció de l’acord. 
6.3. Termini de justificació 
La justificació d’haver realitzat l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de 
l’activitat fins al 15 de novembre del 2018. 
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7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es podrà 
interposar un recurs de reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el 
termini d’un mes a comptar del dia següent al de la notificació. 
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació i en el seu lloc 
web, i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, se’n publicarà un extracte en el BOPG. 
La convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra 
les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les 
seves determinacions.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa d’acord amb la naturalesa de l’ens receptor, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries vinculades següents:  
 

220/4300/46205 Ajuts a ajuntaments adherits a la XSLPE 40.000,00 € 
220/4300/46502 Ajuts a consells comarcals adherits a la 

XSLPE 
30.000,00 € 

220/4300/46702 Ajuts a consorcis adherits a la XSLPE 10.000,00 € 
220/4300/46301 Ajuts a mancomunitats adherides a la XSLPE 10.000,00 € 

220/4300/44901 Ajuts a ens públics i societats mercantils 
municipals membres de la XSLPE 

10.000,00 € 

Total 100.000,00 € 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els 
recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin 
advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
22. JG954/000024/2017-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovar de la convocatòr ia de 
subvencions per a projectes i accions de promoció e conòmica adreçades 
a les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Loca ls de Promoció 
Econòmica (XSLPE) (exp. 2017/8408) 

 
Antecedents  
 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019, aprovat pel 
Ple de la Diputació en la sessió de 24 de gener de 2017, té com a base normativa 
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l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest Pla 
té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la posada en 
pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, atenent 
fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la Diputació de 
Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts és inclosa en el títol II del Pla 
Estratègic esmentat. 
 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1 d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir les subvencions en règim de 
concurrència competitiva als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció 
econòmica membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 
(XSLPE), destinades al finançament de projectes relacionats amb el foment de 
l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu 
àmbit territorial, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple 
de la Diputació en la sessió de 21 de novembre de 2017 i que s’han publicat en el 
Butlletí oficial de la Província de Girona (BOPG) 229, de 30 de novembre de 2017. 
 
La tramitació de la convocatòria s’ajusta al que preveu 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 l’esmentada Llei 38/2003 i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i 
Hisenda, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva 
per a la concessió de subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica 
adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica 
membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), anualitat 
2018, que es transcriu literalment tot seguit: 
 
«Convocatòria anticipada de subvencions per a projectes i accions de promoció 
econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció 
econòmica membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 
- Anualitat 2018 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, consells 
comarcals i ens de promoció econòmica membres de la XSLPE destinades al 
finançament d’accions i projectes de promoció econòmica, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió que va tenir 
lloc el dia 21 de novembre de 2017 i que s’han publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 229, de data 30 de novembre de 2017. 
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2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 277.000,00 €, distribuïts en les 
aplicacions pressupostàries següents: 
 
220/4300/46201 Ajuts a ajuntaments membres de la XSLPE 219.000,00 
220/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres de la XSLPE 4.000,00 
220/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres de la XSLPE  27.000,00 
220/4300/46700 Ajuts a consorcis membres de la XSLPE  21.000,00 
220/4300/44900 Ajuts a ens públics i societats mercantils municipals 

membres de la XSLPE 
6.000,00 

Total 277.000,00 

 
Els crèdits consignats a les aplicacions pressupostàries tenen caràcter estimatiu i en 
cap cas són limitatius. La lliure concurrència garanteix la vinculació entre els crèdits 
pressupostaris, que es podran redistribuir en funció de la naturalesa jurídica de les 
sol·licituds presentades, sempre que no s’ultrapassi la dotació total de la 
convocatòria.  
Aquesta redistribució s’aprovarà en el mateix acord de concessió. 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
concessió o no exhaurir el crèdit total previst. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari normalitzat dins el termini de 
30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPG. 
Aquest formulari estarà disponible en el web de la Diputació de Girona dins d’aquest 
mateix termini. 
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la modalitat telemàtica, amb signatura 
electrònica i un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya. 
Ajuntaments i consells comarcals: EACAT. 
Entitats, empreses i d’altres: e-TRAM. 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que s’hagi 
obtingut, amb un màxim de 9.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat 
a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà del 80 % del pressupost 
elegible. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables: 
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2017 i 
el 31 d’octubre de 2018. 
6. Termini de resolució, notificació i justificació  
6.1 Termini de resolució 
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la és de sis 
mesos a comptar de la data d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds. 
En cas que hagi transcorregut el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució 
als interessats, la sol·licitud de concessió de la subvenció es considerarà 
desestimada per silenci administratiu. 
6.2 Termini de notificació 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 47

La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la 
data d’adopció de l’acord. 
6.3 Termini de justificació 
La justificació d’haver realitzat l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de 
l’activitat fins al 15 de novembre del 2018.  
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 
un recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini 
d’un mes, a comptar del dia següent al de la notificació. 
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la 
Diputació, i l’extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, es publicarà en el BOPG. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions». 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 
277.000,00 €, distribuïts amb càrrec a l’anualitat 2018, a les aplicacions 
pressupostàries vinculades següents:  
 
220/4300/46201 Ajuts a ajuntaments membres de la XSLPE 219.000,00 
220/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres de la XSLPE 4.000,00 
220/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres de la XSLPE  27.000,00 
220/4300/46700 Ajuts a consorcis membres de la XSLPE  21.000,00 
220/4300/44900 Ajuts a ens públics i societats mercantils municipals 

membres de la XSLPE 
6.000,00 

Tota 277.000,00 

 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els 
recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin 
advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
23. JG954/000025/2017-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovar la convocatòria de 
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subvencions per als ajuntaments i associacions de l a Xarxa de Mercats 
Sedentaris de la província de Girona (XMSG), any 20 18 (exp. 2017/8928) 

 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió de 24 de gener de 2017, té com a base 
normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
El pla te un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la posada 
en pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, i 
atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la 
Diputació de Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts està inclosa en el Titol II 
del pla estratègic esmentat. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions en règim de concurrència no competitiva als 
ajuntaments i associacions de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de 
Girona (XMSG) destinades al finançament d’accions i projectes de promoció i 
dinamització comercial, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 21 de 
novembre de 2017, i publicades de forma definitiva al BOPG 229 de 30 de novembre 
de 2017. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència no competitiva 
als ajuntaments i associacions de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de 
Girona (XMSG) destinades al finançament d’accions i projectes de promoció i 
dinamització comercial, anualitat 2018, el text de la qual es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“Convocatòria anticipada de subvencions als ajuntam ents i associacions de la 
Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Giro na (XMSG), anualitat 2018.  
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència no competitiva per ajuntaments i associacions 
de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona,(XMSG) destinades al 
finançament d’accions i projectes de promoció i dinamització comercial, d’acord amb 
les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió 21 
de desembre de 2017 publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
número 229 de data 30 de novembre de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2018 és de 36.000,00 € i va amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 
Pressupost  Aplicació pressupostària Descripció Import (en €) 
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Anualitat 
[2018] 

220/4300/48002 Ajuts a entitats no lucratives 
Campanya Xarxa de Mercats 
Promoció Econòmica. 

12.000,00 euros 
 

Anualitat 
[2018] 

220/4300/46203 Ajuts a ajuntaments Campanya 
Xarxa de Mercats Promoció 
Econòmica. 

24.000,00 euros. 
 

Total € 36.000,00 euros 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
La lliure concurrència de la convocatòria garanteix la vinculació entre els crèdits 
pressupostaris, que es podran redistribuir en funció de la naturalesa jurídica dels 
beneficiaris, sempre que no s’ultrapassi la dotació total de la convocatòria. 
Aquesta redistribució s’aprovarà en el mateix acord de concessió. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari normalitzat dins el termini de 
25 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona. Aquest formulari estarà disponible en el web de la 
Diputació de Girona dins d’aquest mateix termini. 
Les sol·licituds han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en 
la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha de fer per 
mitjà, 

- L’EACAT- En el supòsit d’ajuntaments 
- L’E-TRAM-En el cas d’entitats 

4. Import de les subvencions 
un màxim de 4.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta 
convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà un 75% del pressupost elegible. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables: 
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2017 i 
fins al 31 d’octubre de 2018. 
6. Termini per justificar les subvencions 
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de 
l’activitat fins al 15 de novembre del 2018.  
7. Termini de resolució i notificació 
7.1 Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una 
vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.  
7.2 Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la 
data d’adopció de l’acord. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de 
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reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d'un mes, a 
comptar des del dia següent de la notificació. 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic de la Diputació i en el lloc 
web de la Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b 
de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim 36.000 euros 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 
Pressupost  Aplicació pressupostària Descripció Import (en €) 

Anualitat 
[2018] 

220/4300/48002 Ajuts a entitats no lucratives 
Campanya Xarxa de Mercats 
Promoció Econòmica. 

12.000,00 euros 
 

Anualitat 
[2018] 

220/4300/46203 Ajuts a ajuntaments Campanya 
Xarxa de Mercats Promoció 
Econòmica. 

24.000,00 euros. 
 

Total € 36.000,00 euros 

 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els 
recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin 
advertir.  
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació, 
o directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos.  
 
 
24. JG954/000027/2017-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovar la convocatòria de 
subvencions del Programa de Millora de Competitivit at Territorial per a 
projectes i accions de promoció econòmica adreçades  als ajuntaments i 
entitats municipals descentralitzades no adscrites a la XSLPE (exp. 
2017/8929) 

 
Antecedents 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la diputació en la sessió de 24 de gener de 2017, té com a base 
normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
El pla te un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la posada 
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en pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, i 
atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la 
Diputació de Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts està inclosa en el Titol II 
del pla estratègic esmentat. 
 
L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment l'article 36.1d) reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
Programa de Millora de Competitivitat Territorial per a projectes i accions de promoció 
econòmica adreçades als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la 
demarcació de Girona no adscrits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE)aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 21 de 
novembre de 2017 i publicades de forma definitiva al BOPG 229 de 30 de novembre 
de 2017. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva de 
subvencions del Programa de Competitivitat Territorial per a projectes i accions de 
promoció econòmica adreçada als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades 
de la demarcació de Girona no adscrits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE), anualitat 2018, el text de la qual es transcriu literalment a 
continuació:  
 
“Convocatòria anticipada de subvencions del Programa de Competitivitat Territorial 
per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades no adscrits a la XSLPE, anualitat 2018 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva del Programa de Competitivitat Territorial 
per a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades no adscrits a la XSLPE i que tenen 
menys de 10.000 habitants, destinades al finançament de projectes i accions de promoció 
econòmica, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació 
el 21 de novembre de 2017 publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
número 229 de data 31 de novembre de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2018 és de 60.000,00 € i va amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària següent: 
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220 4300 46206 Ajuts a ajuntaments Campanya Competitivitat Territorial 60.000 euros 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari normalitzat dins el termini de 30 dies 
hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. Aquest formulari estarà disponible en el web de la Diputació de Girona 
dins d’aquest mateix termini. 
Les sol·licituds han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la 
plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha de fer per mitjà de 
l’EACAT. 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 1.000 € per 
sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a 
atorgar serà un 80% del pressupost elegible. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables: 
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2017 i fins al 31 
d’octubre de 2018. 
6. Termini per justificar les subvencions 
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de l’activitat 
fins al 15 de novembre del 2018.  
7. Termini de resolució i notificació 
7.1 Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.  
7.2 Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu 
l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat 
desestimada en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de 
l’acord. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar 
un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació. Alternativament i de 
forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el president de la Diputació 
de Girona, en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent de la notificació. 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic de la Diputació i en el lloc web de la 
Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases 
específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria amb càrrec a la següent aplicació 
pressupostària: 220 4300 46206 Ajuts a ajuntaments Campanya Competitivitat 
Territorial 60.000,00 euros. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, perquè disposi publicar  la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els 
recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
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persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin 
advertir.  
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació, 
o directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
25. JG954/000028/2017-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovar la convocatòria de 
subvencions per a l'elaboració de documents de plan ificació en l'àmbit del 
desenvolupament local dels ens locals adherits a la  XSLPE, anualitat 2018 
(exp. 2017/8930) 

 
Antecedents 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la diputació en la sessió de 24 de gener de 2017, té com a base 
normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
El pla te un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la posada 
en pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, i 
atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la 
Diputació de Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts està inclosa en el Titol II 
del pla estratègic esmentat. 
 
L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment l'article 36.1d) reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a 
l’elaboració de documents de planificació en l’àmbit del desenvolupament local (plans 
sectorials, diagnosis, promoció i plans d’acció de projectes estratègics territorials) dels 
ens locals adherits a la XSLPE, anualitat 2018, aprovades pel Ple de la Diputació en 
la sessió de 21 de novembre de 2017, i publicades de forma definitiva al BOPG 229 
de  de 30 de novembre de 2017. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva de 
subvencions per a l’elaboració de documents de planificació en l’àmbit del 
desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis, promoció i plans d’acció de 
projectes estratègics territorials) dels ens locals adherits a la XSLPE, anualitat 2018,el 
text de la qual es transcriu literalment a continuació:  
 
“ Convocatòria anticipada de subvencions per a l’elab oració de documents de 
planificació en l’àmbit del desenvolupament local ( plans sectorials, diagnosis, 
promoció i plans d’acció de projectes estratègics t erritorials) dels ens locals 
adherits a la XSLPE, anualitat 2018 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’elaboració de documents 
de planificació en l’àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis, 
promoció i plans d’acció de projectes estratègics territorials) dels ens locals adherits a 
la XSLPE, anualitat 2018, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades 
pel Ple de la Diputació en la 21 de novembre de 2017 publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona (BOPG) número 229 30 de novembre de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2018 és de 100.000€ i va amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 
220 4300 46209 Ajuts a ajuntaments Diagnosis i Estudis Prom.Econòmica 50.000,00 
220 4300 46302 Ajuts a mancomunitats Diagnosis i Estudis Prom.Econòmica 
10.000,00 
220 4300 46503 Ajuts a consells comarcals Diagnosis i Estudis Prom.Econòmi 
30.000,00 
220 4300 46704 Ajuts a consorcis Diagnosis i Estudis Prom.Econòmica 10.000,00 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari normalitzat dins el termini de 
25 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona. Aquest formulari estarà disponible en el web de la 
Diputació de Girona dins d’aquest mateix termini. 
Les sol·licituds han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en 
la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha de fer per 
mitjà de l’EACAT. 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 15.000 € 
per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge 
màxim a atorgar serà un 75% del pressupost elegible. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables: 
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2017 i 
fins al 31 d’octubre de 2018. 
6. Termini per justificar les subvencions 
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de 
l’activitat fins al 15 de novembre del 2018.  
7. Termini de resolució i notificació 
7.1 Termini de resolució 
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El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una 
vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.  
7.2 Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la 
data d’adopció de l’acord. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d'un mes, a 
comptar des del dia següent de la notificació. 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic de la Diputació i en el lloc 
web de la Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b 
de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de 100.000,00 euros de la convocatòria amb càrrec a 
la següent aplicació pressupostària:  
 
220 4300 46209 Ajuts a ajuntaments Diagnosis i Estudis Prom.Econòmica             50.000,00 
220 4300 46302 Ajuts a mancomunitats Diagnosis i Estudis Prom.Econòmica        10.000,00 
220 4300 46503 Ajuts a consells comarcals Diagnosis i Estudis Prom.Econòmi      30.000,00 
220 4300 46704 Ajuts a consorcis Diagnosis i Estudis Prom.Econòmica                 10.000,00 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, perquè disposi publicar  la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els 
recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin 
advertir.  
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació, 
o directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
26. JG954/000017/2017-PDDXV; Proposta Diputat Deleg at Xarxa Viaria ; Xarxa 

Viària (013): Resolució d'expedient de responsabili tat patrimonial, instat 
per l'advocada H. R. E., en nom i representació de la companyia Axa 
Seguros Generales, S. A. (exp. 2017/6861) 
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Mitjançant decret de data 5 de setembre de 2017 es va resoldre incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial de núm. 2017/6861, derivat de la reclamació instada per 
l’advocada H.R.E, actuant en nom i representació de la mercantil Axa Seguros 
Generales, S.A., al mateix temps que es designava instructor i secretari de 
l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 30 de 
novembre de 2017 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es 
transcriu: 
 
”Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge indicat, 
instat per l’advocada H.R.E., actuant en nom i representació de la companyia Axa 
Seguros Generales, S.A..  
I. ANTECEDENTS 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2017/6861 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de la representació de la companyia Axa Seguros 
Generales, S.A. (RGE núm.: 1-2017-013120-1 de 17 de juliol de 2017), per mitjà de la 
qual se sol·licita una indemnització econòmica de 2.254,75.- Euros pels danys 
materials soferts el dia 30 de juliol de 2016, com a conseqüència, segons manifesta la 
reclamant, de la topada del vehicle amb matrícula XXX amb un porc senglar que va 
irrompre a la carretera GI-V-6024, al punt quilomètric 4,5. 
2. Mitjançant Decret de data 5 de setembre de 2017 es va admetre a tràmit la 
reclamació, es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
3. Per provisió de data 11 d’octubre de 2017 es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar 
informe del servei afectat. 
4. Per provisió de data 16 de novembre de 2017 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, s’accepten els documents acompanyats i es denega la 
petició d’informe estadístic al Servei Català de Trànsit així com s’acorda donar-ne 
trasllat als interessats i es posa de manifest l’expedient instruït i es concedeix un 
termini de deu dies per formular al·legacions. 
5. La interessada presenta escrit d’al·legacions en data 23 de novembre de 2017 en 
el que es mostra en desacord amb la denegació de la documental proposada i entén 
que s’ha de considerar responsable la Diputació de Girona dels danys materials 
soferts pel seu assegurat.  
II. FONAMENTS JURÍDICS  
L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle que conduïa el seu assegurat, amb matrícula 
XXX, el dia 30 de juliol de 2016 a la carretera GI-V-6024, al pk 4,5, al terme municipal 
de Cabanes. 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de 
senyalització de perill d’animals salvatges de la via. 
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució espanyola que estableix que “los particulares, en los términos 
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 
sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”;  així mateix, la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic estableix en el seu 
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article 32.1 en els mateixos termes que “los particulares tendrán derecho a ser 
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en 
los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con la Ley.” Així mateix, en l’article 34 del mateix text legal 
estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent els danys que es 
derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
seva producció. 
El procediment a seguir per efectuar la present reclamació és el previst a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’Administració 
així com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’Administració és requisit necessari que hi concorrin els 
següents elements: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb 
acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat 
correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment 
patrimonial injustificat i que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de 
suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i 
individualitzat en relació a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat 
directa i eficaç, entre el fet que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) 
absència de força major, com a causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració procedeix analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en 
conseqüència queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i 
els danys soferts. 
En relació al fet imputable a l’Administració, en el cas present, consta el número 
d’arxiu de trànsit (núm. 002194/16/ARTGIRONA) dels Mossos d’Esquadra que situa 
el vehicle amb matrícula XXX circulant per la carretera GI-V-6024 sentit Cabanes, 
titularitat de la Diputació de Girona, el dia 30 de juliol de 2016,  al voltant de les 22:36 
hores, el qual va patir un accident al punt quilomètric 4,5. 
Quant als danys al·legats, en l'atestat no consta l’existència dels mateixos si bé es 
desprenen els mateixos dels documents aportats, en tant que el vehicle va ser retirat 
amb grua, amb la reclamació s’acompanya informe de valoració efectuada per pèrit i 
s’adjunta factura de reparació per import total de 2.548,25.- euros (factura número 
DT16 580) així com factura per import de 180.- euros (FR 1070). 
En el present supòsit s’està realitzant una acció de subrogació prevista a l’article 43 
de la Llei de Contractes d’Assegurança mitjançant el qual la companyia asseguradora 
pot subrogar-se en la posició del seu assegurat per exercir els drets i les accions que 
li corresponguin per raó del sinistre, sempre fins al límit de la indemnització. 
No obstant això, l’import reclamat (2.254,75.- Euros) és superior a l’import 
suposadament abonat al prenedor de l’assegurança (180.- Euros) i no consta ni rebut 
original o còpia compulsada del pagament fet a l’assegurat i propietari del vehicle i/o 
declaració expressa del mateix conforme ha rebut de la companyia la quantitat  
reclamada. Per tant, davant la manca d’acreditació que la companyia asseguradora 
hagi satisfet efectivament els danys reclamats al titular del vehicle, estem davant un 
supòsit de manca de legitimació activa per efectuar la reclamació. 
En tot cas, la companyia que reclama els imports abonats al seu assegurat únicament 
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podria reclamar 180.-€ que, tot i així, tal com s’ha dit, tampoc acredita mitjançant 
rebut original o còpia del pagament efectuat. 
Per altra banda, no es considera que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, 
entre el funcionament de l'Administració i els danys reclamats pels següents motius: 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de 10 de novembre de 2017 es 
constata que el gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat 
manteniment i una vigilància adequada. 
Respecte a les manifestacions en relació a la deficient senyalització vertical 
d’advertència de perill al·legada pel  reclamant, cal assenyalar que, segons els 
antecedents de sinistralitat, en el tram indicat no consten accidents per topada amb 
animals salvatges en els darrers cinc anys. En conseqüència, la senyalització vertical 
d’advertència de perill per creuament d’animals salvatges a la via és suficient i 
adequada. Tot i això, cal fer esment que, d’acord amb la Disposició Addicional Setena 
del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial no és imputable la 
responsabilitat a la titular de la via per no disposar de senyalització específica 
d’animals salvatges perquè no es tractava d’un tram amb alta sinistralitat. 
Per altra banda, en relació a les al·legacions de la interessada respecte a la 
Resolució de 15 de juny de 2016 de la Generalitat de Catalunya, per la qual es van 
declarar diverses zones cinegètiques a la demarcació de Girona cal dir que, segons 
consta a la base de dades pública del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca 
de la Generalitat, l’àrea privada de caça on es va produir el sinistre era l’àrea número 
G-10131 denominada “Casa Nostra” del terme municipal de Cabanes que no consta 
dins del llistat de l’Annex 1 de la Resolució de data 15 de juny de 2016 de la 
Generalitat de Catalunya. 
En tot cas, cal afirmar que l’esmentada resolució fa referència a aspectes 
mediambientals,  cinegètics i de regulació de les poblacions (article 8 resolució) no 
fent referència a aspectes referents a altres competències. 
En aquest sentit, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
Finalment, en relació a les dades de sinistralitat a les carreteres titularitat de la 
Diputació de Girona, existeix una estreta coordinació, com no podria ser d’altra 
manera, entre els Mossos d’Esquadra, el Servei Català del Trànsit i la Diputació de 
Girona fet que suposa el coneixement automàtic de qualsevol incidència a les citades 
carreteres així com l’existència d’una base de dades conjunta de sinistralitat per la 
qual cosa les dades contingudes en l’informe del Servei de Xarxa Viària Local són les 
mateixes dades que disposa el Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra. 
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, perquè cal tenir en 
compte les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de 
la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera 
que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. 
Segons l’atestat era de nit, amb bon temps, sense il·luminació artificial, i segons 
informe del Servei, es considera que, tractant-se d’un tram recte, a la velocitat 
correcte  el vehicle s’hagués pogut aturar en condicions de seguretat davant la 
irrupció de l’animal a la calçada. Per tant, en compliment de l’article 19 del Text 
articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i Seguretat vial, avui 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 59

21 del Text refós (RDL 6/2015) és responsabilitat del conductor prendre en 
consideració aquelles circumstàncies i adequar la velocitat del seu vehicle, de manera 
que el pogués aturar dins dels límits del seu camp de visió i davant de qualsevol 
obstacle que es pogués presentar. 
3. En tercer lloc, perquè havent-se produït el sinistre dins una àrea privada de caça, 
d'acord amb el que estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de Caça (Llei 1/1970 
de 4 d'abril), i 18 i 35 del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el 
Reglament per a l'execució de la Llei de Caça, conforme amb el que disposa l'Ordre 
de la Generalitat de Catalunya de 17 de juny de 1999 per la qual es declara el senglar 
espècie cinegètica o de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena 
del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei sobre Trànsit, circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que 
s’exposa en els anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges 
provinents de zones d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el 
titular de l’àrea privada de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne 
responsable el titular de la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no 
haver-se reparat el tancament, que no és el cas, o bé per no disposar de la 
senyalització específica d’animals en llibertat en trams amb alta accidentabilitat per 
col·lisió de vehicles amb els mateixos, que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que 
no constava cap accident en aquesta via en els darrers cinc anys per aquest motiu i la 
via estava degudament senyalitzada.  
4. En quart lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la 
seva conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de 
l’aresta exterior de l’explanació siguin zones quin ús queda afectat per les restriccions 
de la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de 
conservació no desapareix. 
5. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals 
(per bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el Text Refós de la Llei de Carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via. 
Davant aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en el present supòsit.  
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
“Sin embargo, en cuanto a la responsabilidad del titular de la carretera, ésta alcanza 
cuando en la zona, tras haberse producido con anterioridad otros accidentes como 
consecuencia de colisiones con animales salvajes, resulta obligada la señalización 
vertical. Y en el caso que nos ocupa esa señalización existía, a la vista del informe 
que obra en el folio 91 y siguientes del expediente administrativo. 
Además, la carretera en la que se produjo el accidente es una carretera convencional 
(no se trata de una autopista ni una autovía) por lo que no existe obligación de que se 
encuentre vallada, ya que de acuerdo con el Anexo I de la LT, únicamente las 
autopistas y autovías deben estar valladas, por cuanto una de las condiciones de las 
primeras es que no tengan acceso a la misma las propiedades colindantes y de las 
segundas que lo tengan limitado, de lo que se infiere que ambos tipos de vías deben 
de estar valladas, pero no así las carreteras convencionales. 
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A todo ello debe añadirse que el conductor del vehículo debió de adecuar su 
conducción al hecho de que la carretera transita por una zona boscosa situada en el 
área privada de caza B-10.342, de la que es titular la Societat de Caçadors de 
Carvall, y que existía la señal que indicaba peligro por la presencia de animales 
salvajes. De ahí que el conductor debería saber que en ella pueden aparecer 
animales salvajes en cualquier momento y en cualquier punto de la carretera debido a 
la proximidad del bosque, lo que obligaba a que condujera de forma que pudiera 
evitar la colisión con algún ejemplar que irrumpiera en la calzada.”. 
 
I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el 
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma “A la Administración, como titular y gestora del 
dominio público viario, le incumbe el deber de mantener las carreteras en adecuado 
estado de seguridad en el tráfico rodado, pero tal deber no puede llevarse al extremo 
de tener que asegurar cualquier incidencia que pudiera producirse en las mismas, 
incluidas aquellas de todo punto imprevisibles e inevitables como ocurre en el 
presente caso. Es cierto que este Tribunal ha considerado en algunas de sus 
resoluciones que la brusca irrupción de un animal salvaje en una vía rápida, como 
son las autovías y las autopistas, carreteras destinadas al tránsito de vehículos en 
particulares condiciones de rapidez y seguridad, constituye una circunstancia 
abiertamente perturbadora, por lo súbito y desacostumbrado, de aquellas condiciones 
normales previsibles en general para los usuarios de una vía que goza de protección 
perimetral por medio de vallas, y que de producirse esta circunstancia puede suponer 
un incumplimiento de los deberes de la Administración como titular del dominio 
público viario y ser determinante de una responsabilidad patrimonial. Pero no es este 
el supuesto de autos, en el que nos encontramos ante una carretera nacional que no 
tiene la consideración de vía rápida, ni goza por tanto de protección perimetral que 
pudiera impedir la presencia súbita de animales en la calzada, circunstancia, por otra 
parte, previsible para los usuarios, cuando además en estos casos ni aún extremando 
las precauciones podría nunca una Administración diligente asegurar que dicha 
circunstancia no fuera a producirse, por lo que no se puede imputársele 
responsabilidad alguna ya que el daño no tiene ni puede tener la consideración de 
antijurídico ni es consecuencia del funcionamiento del servicio público, sin que obste 
a la anterior conclusión el hecho de que no hubiera señalización específica de peligro 
por animales sueltos, pues ni tal circunstancia ha resultado acreditada salvo por las 
manifestaciones del actor -nada de ello se dice en el atestado ni en los informes 
obrantes en el expediente-, ni sería suficiente en sí misma para fundar la 
responsabilidad patrimonial del Estado pues según el propio relato del recurrente la 
aparición del animal fue súbita, durante la noche y cuando circulaba a muy escasa 
velocidad -50 km. por hora, en escrito de conclusiones-, no dándole tiempo siquiera a 
frenar, por lo que la señalización exigida, que se dice ausente, en nada hubiera 
alterado el resultado producido.” 
III. CONCLUSIÓ 
En virtut de les dades obrants en l’expedient es considera que en el present supòsit 
no han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement 
de responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, procedeix eximir a la Diputació de 
Girona del deure d’indemnitzar el reclamant. 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, l’instructor que sota signa 
proposa que per l’òrgan competent es dicti resolució desestimatòria de la reclamació 
presentada.” 
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D'acord amb el que disposa l'article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; i de conformitat 
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, 
per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per 
l’advocada Helena Rosich Estragó, en nom i representació de la mercantil Axa 
Seguros Generales, S.A., relativa a danys soferts en accident de circulació a la 
carretera GI-V-6024, circulant amb el vehicle amb matrícula XXX, en data 30 de juliol 
de 2016. 
 
SEGON. Notificar la present resolució als interessats. 
 
27. JG954/000018/2017-PDDXV; Proposta Diputat Deleg at Xarxa Viaria ; Xarxa 

Viària (013): Resolució d'expedient de responsabili tat patrimonial instat pel 
senyor J.J.C.C. (exp. 2017/408) 

 
Mitjançant decret de data 27 de març de 2017 es va resoldre incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial de núm. 2017/408, derivat de la reclamació instada pel 
senyor J.J.C.C., al mateix temps que es designava instructor i secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 30 de 
novembre de 2017 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es 
transcriu: 
 
”Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge indicat, 
instat pel senyor J.J.C.C.  
I. ANTECEDENTS 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2017/408 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació del senyor J.J.C.C. (RGE núm.: 1-2017-000552-1 de 18 
de gener de 2017), per mitjà de la qual se sol·licita una indemnització econòmica de 
2.500.- euros pels danys materials soferts el dia 31 de desembre de 2016, com a 
conseqüència, segons manifesta el reclamant, de la topada del vehicle amb matrícula 
XXX amb un porc senglar que va irrompre a la carretera GI-V-6234, al punt 
quilomètric 0,5. 
2. Mitjançant Decret de data 27 de març de 2017 es va admetre a tràmit la 
reclamació, es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
3. Per provisió de data 16 de juny de 2017 es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar 
informe del servei afectat. 
4. Per provisió de data 10 d’octubre de 2017 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, s’acorda donar-ne trasllat als interessats i es posa de 
manifest l’expedient instruït i es concedeix un termini de deu dies per formular 
al·legacions. 
5. L’interessat, dins del termini establert, presenta dos documents consistents en 
pressupost de reparació mecànica del vehicle per import de 442,62.- euros i de 
reparació de planxisteria i puntura per import de 2.102,86.- euros.  
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II. FONAMENTS JURÍDICS  
L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle que conduïa el seu assegurat, amb matrícula 
XXX, el dia 31 de desembre de 2016 a la carretera GI-V-6234, al pk 0,5, al terme 
municipal de Viladesens. 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de 
senyalització de perill d’animals salvatges de la via. 
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució espanyola que estableix que “los particulares, en los términos 
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 
sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”;  així mateix, la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic estableix en el seu 
article 32.1 en els mateixos termes que “los particulares tendrán derecho a ser 
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en 
los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con la Ley.” Així mateix, en l’article 34 del mateix text legal 
estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent els danys que es 
derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
seva producció. 
El procediment a seguir per efectuar la present reclamació és el previst a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’Administració 
així com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’Administració és requisit necessari que hi concorrin els 
següents elements: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb 
acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat 
correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment 
patrimonial injustificat i que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de 
suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i 
individualitzat en relació a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat 
directa i eficaç, entre el fet que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) 
absència de força major, com a causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració procedeix analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en 
conseqüència queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i 
els danys soferts. 
En relació al fet imputable a l’Administració, en el cas present, consta el número 
d’arxiu de trànsit (núm. 004038/16/ARTGIRONA) dels Mossos d’Esquadra que situa 
el vehicle amb matrícula XXX circulant per la carretera GI-V-6234 sentit Viladesens, 
titularitat de la Diputació de Girona, el dia 31 de desembre de 2016,  al voltant de les 
21:00 hores, el qual va patir un accident al punt quilomètric 0,5. 
Quant als danys al·legats, en l'atestat no consta l’existència dels mateixos si bé es 
desprenen els mateixos dels documents aportats, en concret dels pressupost del 
taller mecànic que ascendeix a 442,62.- euros i del taller de planxisteria i pintura que 
ascendeix a 2.102,86.- euros. 
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Per altra banda, no es considera que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, 
entre el funcionament de l'Administració i els danys reclamats pels següents motius: 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de 10 de novembre de 2017 es 
constata que el gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat 
manteniment i una vigilància adequada. 
És procedent assenyalar que, segons els antecedents de sinistralitat i així ho constata 
l’informe del servei afectat, en el tram indicat no consten accidents per topada amb 
animals salvatges en els darrers cinc anys. En conseqüència, la senyalització vertical 
d’advertència de perill per creuament d’animals salvatges a la via és suficient i 
adequada. Tot i això, cal fer esment que, d’acord amb la Disposició Addicional Setena 
del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial no és imputable la 
responsabilitat a la titular de la via per no disposar de senyalització específica 
d’animals salvatges perquè no es tractava d’un tram amb alta sinistralitat. 
En aquest sentit, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, perquè cal tenir en 
compte les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de 
la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera 
que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. 
Segons l’atestat era de nit, amb bon temps, sense il·luminació artificial, i segons 
informe del Servei, es considera que, tractant-se d’un tram recte, a la velocitat 
correcte  (60 km7h segons els senyals verticals) el vehicle s’hagués pogut aturar en 
condicions de seguretat davant la irrupció de l’animal a la calçada. Per tant, en 
compliment de l’article 19 del Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
vehicles a motor i Seguretat vial, avui 21 del Text refós (RDL 6/2015) és 
responsabilitat del conductor prendre en consideració aquelles circumstàncies i 
adequar la velocitat del seu vehicle, de manera que el pogués aturar dins dels límits 
del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que es pogués presentar. 
3. En tercer lloc, perquè havent-se produït el sinistre dins una àrea privada de caça, 
d'acord amb el que estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de Caça (Llei 1/1970 
de 4 d'abril), i 18 i 35 del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el 
Reglament per a l'execució de la Llei de Caça, conforme amb el que disposa l'Ordre 
de la Generalitat de Catalunya de 17 de juny de 1999 per la qual es declara el senglar 
espècie cinegètica o de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena 
del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei sobre Trànsit, circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que 
s’exposa en els anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges 
provinents de zones d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el 
titular de l’àrea privada de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne 
responsable el titular de la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no 
haver-se reparat el tancament, que no és el cas, o bé per no disposar de la 
senyalització específica d’animals en llibertat en trams amb alta accidentabilitat per 
col·lisió de vehicles amb els mateixos, que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que 
no constava cap accident en aquesta via en els darrers cinc anys per aquest motiu i la 
via estava degudament senyalitzada. 
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En concret, segons consta en la base de dades pública del Departament d’Agricultura 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, l’àrea privada de caça on es va 
produir el sinistre era l’àrea número G-10123 denominada “Cervià” gestionada per 
l’Associació esportiva de caça de Cervià, corresponent al terme municipal de Cervià 
de Ter i Viladesens. 
4. En quart lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la 
seva conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de 
l’aresta exterior de l’explanació siguin zones quin ús queda afectat per les restriccions 
de la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de 
conservació no desapareix. 
5. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals 
(per bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el Text Refós de la Llei de Carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via. 
Davant aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en el present supòsit.  
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
“Sin embargo, en cuanto a la responsabilidad del titular de la carretera, ésta alcanza 
cuando en la zona, tras haberse producido con anterioridad otros accidentes como 
consecuencia de colisiones con animales salvajes, resulta obligada la señalización 
vertical. Y en el caso que nos ocupa esa señalización existía, a la vista del informe 
que obra en el folio 91 y siguientes del expediente administrativo. 
Además, la carretera en la que se produjo el accidente es una carretera convencional 
(no se trata de una autopista ni una autovía) por lo que no existe obligación de que se 
encuentre vallada, ya que de acuerdo con el Anexo I de la LT, únicamente las 
autopistas y autovías deben estar valladas, por cuanto una de las condiciones de las 
primeras es que no tengan acceso a la misma las propiedades colindantes y de las 
segundas que lo tengan limitado, de lo que se infiere que ambos tipos de vías deben 
de estar valladas, pero no así las carreteras convencionales. 
A todo ello debe añadirse que el conductor del vehículo debió de adecuar su 
conducción al hecho de que la carretera transita por una zona boscosa situada en el 
área privada de caza B-10.342, de la que es titular la Societat de Caçadors de 
Carvall, y que existía la señal que indicaba peligro por la presencia de animales 
salvajes. De ahí que el conductor debería saber que en ella pueden aparecer 
animales salvajes en cualquier momento y en cualquier punto de la carretera debido a 
la proximidad del bosque, lo que obligaba a que condujera de forma que pudiera 
evitar la colisión con algún ejemplar que irrumpiera en la calzada.”. 
I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el 
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma “A la Administración, como titular y gestora del 
dominio público viario, le incumbe el deber de mantener las carreteras en adecuado 
estado de seguridad en el tráfico rodado, pero tal deber no puede llevarse al extremo 
de tener que asegurar cualquier incidencia que pudiera producirse en las mismas, 
incluidas aquellas de todo punto imprevisibles e inevitables como ocurre en el 
presente caso. Es cierto que este Tribunal ha considerado en algunas de sus 
resoluciones que la brusca irrupción de un animal salvaje en una vía rápida, como 
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son las autovías y las autopistas, carreteras destinadas al tránsito de vehículos en 
particulares condiciones de rapidez y seguridad, constituye una circunstancia 
abiertamente perturbadora, por lo súbito y desacostumbrado, de aquellas condiciones 
normales previsibles en general para los usuarios de una vía que goza de protección 
perimetral por medio de vallas, y que de producirse esta circunstancia puede suponer 
un incumplimiento de los deberes de la Administración como titular del dominio 
público viario y ser determinante de una responsabilidad patrimonial. Pero no es este 
el supuesto de autos, en el que nos encontramos ante una carretera nacional que no 
tiene la consideración de vía rápida, ni goza por tanto de protección perimetral que 
pudiera impedir la presencia súbita de animales en la calzada, circunstancia, por otra 
parte, previsible para los usuarios, cuando además en estos casos ni aún extremando 
las precauciones podría nunca una Administración diligente asegurar que dicha 
circunstancia no fuera a producirse, por lo que no se puede imputársele 
responsabilidad alguna ya que el daño no tiene ni puede tener la consideración de 
antijurídico ni es consecuencia del funcionamiento del servicio público, sin que obste 
a la anterior conclusión el hecho de que no hubiera señalización específica de peligro 
por animales sueltos, pues ni tal circunstancia ha resultado acreditada salvo por las 
manifestaciones del actor -nada de ello se dice en el atestado ni en los informes 
obrantes en el expediente-, ni sería suficiente en sí misma para fundar la 
responsabilidad patrimonial del Estado pues según el propio relato del recurrente la 
aparición del animal fue súbita, durante la noche y cuando circulaba a muy escasa 
velocidad -50 km. por hora, en escrito de conclusiones-, no dándole tiempo siquiera a 
frenar, por lo que la señalización exigida, que se dice ausente, en nada hubiera 
alterado el resultado producido.” 
III. CONCLUSIÓ 
En virtut de les dades obrants en l’expedient es considera que en el present supòsit 
no han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement 
de responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, procedeix eximir a la Diputació de 
Girona del deure d’indemnitzar el reclamant. 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, l’instructor que sota signa 
proposa que per l’òrgan competent es dicti resolució desestimatòria de la reclamació 
presentada.” 
 
D'acord amb el que disposa l'article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; i de conformitat 
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, 
per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel senyor 
J.J.C.C., relativa a danys soferts en accident de circulació a la carretera GI-V-6234, al 
punt quilomètric 0,5, circulant amb el vehicle amb matrícula XXX, en data 31 de 
desembre de 2016. 
 
SEGON. Notificar la present resolució als interessats. 
 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES  – 
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
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28. JG954/000098/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i Hisenda ; 
Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat privada 
compatible amb el lloc de treball a la Diputació la  Sra. T.E.B. (exp. 
2017/8840) 

 
Amb data 23 de novembre de 2017 (núm. Registre 1-2017-020219-1) la Sra. T.E.B., 
treballadora laboral de la Diputació de Girona, que ocupa un lloc de treball d’auxiliar 
administrativa a la corporació, va sol·licitar la compatibilitat del seu lloc de treball amb 
una activitat privada per compte aliè, com a dependenta.   
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI 
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació 
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les 
consideracions legals següents: 
 
I. En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec 
exercit a la Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la 
normativa és que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, 
sempre i quan es respectin les limitacions que s’exposen a continuació: 
 
En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament 
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat 
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació 
i aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació 
directa amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona. 
En el cas de la Sra. Espuña, l’activitat declarada com a dependenta, per compte aliè, 
no té relació directa amb les seves funcions a la Corporació com auxiliar 
administrativa.  
 
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van 
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat 
públic. En relació a aquestes prohibicions específiques, tampoc s’aprecia cap 
impediment per autoritzar la petició de la Sra. T.E.B.   
 
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el 
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que 
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior 
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques 
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el 
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els 
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari 
de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a 
jornada ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no 
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pot superar la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% 
(és a dir, que el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 
hores i 15 minuts a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat 
amb una activitat privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de 
Girona. En relació a la petició de la Sra. T.E.B., atès que la seva dedicació a l’activitat 
privada serà de 11 hores setmanals, no es supera el màxim legal permès, ni s’afecta 
al seu horari general a jornada complerta.  
 
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres 
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el 
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs 
de Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena 
“factor de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball 
del personal funcionari i laboral de la Corporació. Tot això sense perjudici de la 
facultat del Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són 
incompatibles amb les professions i activitats privades que puguin comprometre la 
seva imparcialitat, independència o menyscabar el compliment dels seus deures o 
perjudicar l’interès general. En aquest cas, tampoc existeix cap prohibició d’autoritzar 
una compatibilitat en el lloc de treball de la Sra. T.E.B., d’acord amb la Relació de 
Llocs de Treball vigent.  
 
II. Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, 
l’òrgan competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona. 
 
III. L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les 
resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als 
empleats públics. Ara bé, com adverteix el propi article 5.3 del mateix text 
legal, cal aplicar els límits al dret d’accés a la informació pública que preveu el 
seu article 14, i en especial, els límits derivats de la protecció de dades de 
caràcter personal. Quan la informació que hagi de publicar-se contingui dades 
especialment protegides, la publicitat només es farà prèvia dissociació de les 
dades personals.  
 
En base a aquests antecedents i consideracions, la Junta de Govern, a proposta de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’empleat/da que s’indica a continuació l’exercici d’una activitat 
privada compatible amb el seu càrrec a la Diputació de Girona, d’acord amb la 
declaració que ha efectuat: 
 
Sol·licitant:  T.E.B. 
Registre d’Entrada declaració:  1-2017-020219-1 
Lloc de treball a la Diputació:  Auxiliar administrativa 
Tipus d’activitat sol·licitada:  Activitat privada, per compte aliè  
Descripció de l’activitat:  Dependenta 
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Raó social:  Eurofirms ETT, SLU 
Dedicació horària:  11 hores setmanals 
 
SEGON. Es recorda a l’anterior empleat/da que, en compliment de l’article 15 de la 
llei 53/1984, no podran invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de 
qualsevol activitat mercantil, industrial o professional.  
 
TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un 
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona.  
 
QUART. Aquesta autorització quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi 
de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc 
de treball.  
 
CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, mitjançant la prèvia 
dissociació de les seves dades de caràcter personal.  
 
 
29. 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: 
 
 
29.1. JG954/000255/2017-PPCICNTEB; Proposta del Pre sident de la Comissió 

Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar; Aprovació 
d'un conveni de col·laboració amb l'OSIC per impuls ar el Sistema de 
Lectura Pública a la Demarcació de Girona i adequar -lo al Mapa de Lectura 
Pública (2017/9113)  

 
Els anys 1981 i 1992 la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya van signar diferents convenis de col·laboració cultural que 
incloïen, amb més o menys precisió, el desenvolupament d’una xarxa de biblioteques 
públiques i de suport als ajuntaments en aquest tema. L’any 2010 es va firmar un nou 
conveni, situat en el marc  específic de la nova Llei del Sistema Bibliotecari. Aquest 
conveni impulsava la coordinació dels serveis regionals en lectura pública entre les 
dues institucions i la delegació de les competències dels serveis de suport regional 
del govern català a la Diputació de Girona. 
Aquest conveni, per motius pressupostaris, no va poder ser prorrogat. És interès 
compartit per les parts mantenir la col·laboració interadministrativa, aprofundir-la i 
formalitzar-la. 
Atesos els antecedents anteriors i l’informe de la cap del Servei de Biblioteques 
(2017/9113), la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
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PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de 
Girona i l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural  del Departament de Cultura per 
impulsar el Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la Demarcació de Girona i 
adequar-lo als estàndards del Mapa de Lectura Pública, el text del qual es transcriu 
com segueix: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICINA DE SUPORT  A LA 
INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA  DIPUTACIÓ DE 
GIRONA PER IMPULSAR EL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA D E CATALUNYA 
A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA I ADEQUAR-LO ALS ESTÀNDAR DS DEL MAPA 
DE LECTURA PÚBLICA.  
Girona/Barcelona, 
INTERVENEN: 
D’una banda, el Sr. Pere Vila i Fulcarà, President de la Diputació de Girona, en virtut 
de les facultats atorgades per la Junta de Govern de ----, assistit pel secretari general 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats atorgades per la Junta de Govern 
de ----. 
I de l’altra, la Sra. M. Dolors Portús i Vinyeta, presidenta del Consell d’Administració 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (d'ara endavant OSIC), entitat adscrita al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a 08001 
Barcelona, Portal de Santa Madrona 6-8, actuant en virtut de les atribucions que li 
confereix l’article 7.2.a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per obligar-
se i es comprometen a fer concordar els seus interessos respectius mitjançant el 
present conveni. 
EXPOSEN: 
I. Segons l’article 1, l'objecte de la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari 
de Catalunya, és "establir les bases i les estructures fonamentals necessàries per a la 
planificació, la creació, l'organització, el funcionament i la coordinació del sistema 
bibliotecari de Catalunya i també garantir uns serveis que facilitin un funcionament de 
les biblioteques, a partir dels drets dels ciutadans de Catalunya a la lectura i a la 
informació publiques, arreu del territori". Per altra banda, l’article 28.2 estableix que 
“Les inversions que duguin a terme les diferents administracions públiques en 
equipaments bibliotecaris s'han d'ajustar a les previsions i els criteris establerts en el 
Mapa de la Lectura Pública”. I finalment, a l’article 42 es diu que “El Departament de 
Cultura ha d'establir anualment un programa d'ajuts a les biblioteques, especialment 
per a dotar-les d’infraestructura, construir-ne de noves i renovar i ampliar les 
existents. Aquest programa, que ha de tenir en compte les determinacions del Mapa 
de la Lectura Pública, s'integra en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC), d'acord amb el que estableix la disposició addicional quarta”.  
II. La Diputació de Girona exerceix les funcions i competències en matèria 
bibliotecària mitjançant el servei regional de suport a la lectura pública, i concretament 
a través del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona amb el suport del 
personal del Departament de Cultura. Una de les seves funcions és l'assessorament i 
la col·laboració amb els ajuntaments en la creació i manteniment dels equipaments i 
serveis bibliotecaris que responguin al marc legal i a les necessitats específiques 
municipals. És per això que la Diputació de Girona ha aprovat en el Ple celebrat el 21 
de març de 2017 unes bases i una convocatòria d’una línia de subvencions per a la 
redacció de programes de ciutat, programes funcionals i projectes de construcció 
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(bàsic i executiu) de les biblioteques incloses en el Mapa de lectura pública (BOP nº 
60 de 27/03/2017 i BOP nº 66 de 4/04/2017 ). Així mateix, la Junta de Govern reunida 
en data 14 de novembre de 2017, ha aprovat la segona convocatòria per a les 
mateixes bases (BOP nº 219 de 16/11/2017) i l’ampliació de la despesa de la 1ª 
convocatòria (BOP nº225 de 24/11/2017). 
III. Atès el context de crisi d’aquests darrers anys, el calendari de convocatòria i de 
gestió del PUOSC s’ha anat adaptant a la nova situació econòmica, i no s’ha publicat 
cap programa d’ajuts per a construcció o bé remodelació de biblioteques a càrrec del 
Departament de Cultura per a inversions des de l’última per als anys 2008-2012; i 
únicament, l’any 2015, es va publicar una línia de subvencions per redacció de 
projectes. A dia d’avui, no hi ha prevista per a aquest any 2017 cap nova 
convocatòria. És per això que, des del Departament de Cultura, es considera molt 
interessant la iniciativa presa per la Diputació de Girona i s’ha decidit col·laborar-hi 
econòmicament per a contribuir a la redacció de programes de ciutat, programes 
funcionals i projectes de construcció (bàsic i executiu) de les biblioteques incloses en 
el Mapa de lectura pública de les terres gironines. 
IV. És interès compartit per les diferents parts, mitjançant la signatura d’aquest 
conveni, l’impuls, mitjançant subvencions als ens locals, de la millora de la situació de 
les biblioteques públiques gironines per adequar-les als estàndards del Mapa de 
lectura pública de Catalunya. 
V. En compliment del que disposa l’article 7.3 k) del Decret 7/2012, de 10 de gener, 
pel qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Consell 
d’Administració d’aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de Cultura de 
l’Administració de la Generalitat, va aprovar aquest conveni en sessió de 28 de 
novembre de 2017. 
VI.- Que el conveni va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona de data xx de xxxxxxx de 2017 (registre d’acords  xxxx/2017). 
Per tot això, les parts manifesten el seu interès en subscriure un conveni de 
col·laboració d’acord amb els següents 
PACTES:   
Primer  - Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració del Departament de Cultura, 
mitjançant l’OSIC, i la Diputació de Girona, en el seu suport als municipis gironins per 
millorar els equipaments bibliotecaris i assolir, tant com sigui possible, els 
requeriments del Mapa de lectura pública per a les biblioteques municipals.  
Aquest suport es concreta amb la concessió de subvencions a les entitats locals 
gironines o ens que en depenen. 
Segon  - Obligacions de les parts 
1. Per tal de concretar aquesta col·laboració, la Diputació de Girona ha aprovat i 
convocat l’any 2017 una línia de subvencions per a la redacció de programes de 
ciutat, programes funcionals i projectes de construcció (bàsic i executiu) de les 
biblioteques incloses en el Mapa de lectura pública, tal i com s’especifica en el punt II 
de la part expositiva del conveni. 
2. Per la seva banda, l’OSIC s’adhereix a la línia de subvencions anterior mitjançant 
l’aportació econòmica establerta en el pacte tercer.  
3. El Departament de Cultura participa en la valoració de les sol·licituds que es 
presentin per la línia de subvencions anterior. 
4. El Servei de biblioteques de la Diputació de Girona elabora les actes, els informes 
sobre estats de comptes i la seva evolució, així com les memòries justificatives 
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necessàries dels imports bonificats als beneficiaris, que siguin requerides per a 
qualsevol de les dues administracions. 
5. L’OSIC participa en el seguiment i control dels justificants, d’acord amb el pacte 
cinquè. 
Tercer  - Aportacions econòmiques de les parts 
Per a l’any 2017, l’OSIC i la Diputació de Girona, aporten un total de cinc-cents un mil 
euros (501.000€) amb càrrec als seus respectius pressupostos:  
- L’OSIC (Departament de Cultura) aporta quatre-cents onze mil euros 

(411.000,00€) amb càrrec a la partida pressupostària XXXXX/XXXXXXX/XXXX. 
Es reparteixen de la següent manera: tres-cents noranta-dos mil vuit-cents 
noranta-quatre euros amb vuitanta cèntims (392.894,80€) per a la redacció de 
projectes de construcció del pla de biblioteques; i divuit mil cent cinc euros amb 
vint cèntims (18.105,20€) per a plans de ciutat, programes funcionals i altres 
estudis. 

- La Diputació de Girona aporta noranta mil euros (90.000,00€) amb càrrec a les 
partides pressupostàries 501/3321/76201 i 501/3321/46203. Es reparteixen de la 
següent manera: vuitanta-sis mil dos-cents quaranta-cinc euros amb vint cèntims 
(86.245,20€) per a la redacció de projectes de construcció del pla de biblioteques; 
i tres mil set-cents cinquanta-quatre euros amb vuitanta cèntims (3.754,80€) per a 
plans de ciutat, programes funcionals i altres estudis. 

La dotació provinent del fons de l’OSIC es dedicarà exclusivament al suport als 
municipis gironins per millorar els equipaments bibliotecaris i assolir, tant com sigui 
possible, els  
requeriments del Mapa de lectura pública per a les biblioteques municipals, mitjançant 
les subvencions atorgades a tal efecte per la Diputació de Girona. 
Quart - Forma de pagament  
A la signatura del present conveni, l’OSIC efectuarà el pagament dels quatre-cents 
onze mil euros (411.000,00€), mitjançant bestreta, que aporta a la Diputació de 
Girona per fer front a les ajudes sol·licitades en les convocatòries que ha realitzat la 
Diputació de Girona durant l’any 2017, per a les finalitats del present conveni, 
especificades en el pacte segon. 
La Diputació de Girona justificarà l'aplicació de la citada quantia al Pla de Biblioteques 
davant l’OSIC abans del 30 d’abril del 2018 d'acord amb el que estipula el pacte 
següent, sense perjudici que aquesta pugui demanar en qualsevol moment la 
informació o aclariments que consideri necessaris a la Diputació. 
El Departament de Cultura s'incorpora al Pla de Biblioteques a partir del 6 de juny de 
2017. Per tant, les justificacions presentades per part de la Diputació de Girona poden 
fer esment a pagaments als ajuntaments des del 6 de juny de 2017 fins a la data de 
presentació de la justificació. 
Cinquè - Justificació dels ajuts als ens locals 
La Diputació de Girona presentarà davant l’OSIC, abans del 30 d’abril del 2018, la 
relació definitiva de les concessions realitzades als ens locals, mitjançant la relació 
signada per la seva Secretaria, dels imports atorgats amb especificació de: número 
de subvenció, data prevista del pagament, creditor, NIF, import (diferenciant els 
imports imputats a les dues administracions). La liquidació final tindrà en consideració 
totes les subvencions atorgades en virtut de les convocatòries publicades durant 
l’exercici 2017, relatives a l’objecte del present conveni, especificades en el pacte 
segon.  
Abans del 31 de maig del 2019, la Diputació de Girona presentarà a l’OSIC una 
memòria detallada justificativa global del compliment de la destinació dels fons 
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transferits per l’OSIC esmentats al pacte tercer, un cop finalitzats tots els terminis de 
presentació de la justificació de les convocatòries, que han de complir els ens locals 
beneficiaris.  
La memòria detallada justificativa global del compliment de la destinació dels fons es 
presentarà seguint els ítems que la Diputació de Girona i l’OSIC consensuaran 
prèviament. 
Sisè - Comunicació 
Les parts establiran de mutu acord la política de comunicació així com la visibilitat de 
les marques de cadascuna de les entitats, en tots i cada un dels suports en els que es 
decideixi fer visible l’objecte del present conveni. 
Setè - Vigència 
Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins el 30 de juny 
de 2019. 
La voluntat resolutòria de qualsevol de les parts haurà de ser notificada de manera 
expressa a les altres parts amb un mínim de tres mesos d’antelació, respecte la data 
d’expiració del conveni. 
Vuitè  - Causes de resolució 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, les parts 
podran optar entre exigir el seu compliment o resoldre el conveni.   

Són causes de resolució del conveni les causes generals previstes a les lleis i 
concretament: 

Per mutu acord de les parts. 
Per incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts. 

Novè - Resolució de conflictes 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
de caràcter administratiu seran resoltes, en primer lloc, per mutu acord de les parts i si 
aquesta via amistosa no és possible, per la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre 
contenciós administratiu.  
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. 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. 
 
TERCER. Notificar aquest acord al cap de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
de la Generalitat de Catalunya amb indicació dels recursos procedents. 
 
 
29.2. JG954/000254/2017-PPCICNTEB; Proposta del Pre sident de la Comissió 

Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar;  Aprovació 
de la resolució de la 2a convocatòria per a la reda cció de programes de 
ciutat, funcionals i projectes de construcció per a  les biblioteques del 
Sistema de Lectura Pública (2017/7692).  

 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el 21 de març de 2017, 
va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la redacció de programes de ciutat, programes funcionals i 
projectes de construcció (bàsic i executiu) per a biblioteques dels sistema de lectura 
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pública (2017/1513), les quals es van publicar al BOP núm. 60, del 27 de març de 
2017. 
 
La convocatòria pública de les subvencions es va aprovar també en el Ple de 21 de 
març de 2017 (2017/1513) i es va publicar al BOP núm. 66, de 4 d’abril de 2017. El 
període per presentar les sol·licituds començava l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOP i finalitzava el dia 21 d’abril de 2017. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el 14 de 
novembre de 2017, va aprovar la 2a convocatòria per a les subvencions del Pla de 
Biblioteques del Sistema de Lectura Pública (2017/7692) i es va publicar al BOP núm. 
219, de 16 de novembre de 2017. El període per presentar les sol·licituds començava 
l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i finalitzava el dia 30 de 
novembre de 2017. 
 
Vista l'acta de la Comissió Qualificadora que va tenir lloc el dia 14 de desembre de 
2017. 
 
Atesos els antecedents anteriors i l’informe de la cap del Servei de Biblioteques, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir les subvencions als següents ajuntaments i disposar la despesa 
corresponent per a cada un d’ells amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es 
detalla a continuació 501/3321/76201; 
 

 
Exp.  Ajuntament NIF Concepte Pressupost  % SUBVENCIÓ 
 
8925 Caldes de Malavella P1703700C Pla de Ciutat 65.162,50 83,70 54.545,74 € 
 
8805 Llançà P1709900C Pla de Ciutat 47.244,25 73,24 34.603,51 € 
 

   

TOTAL 
PLANS DE 
CIUTAT  89.149,25 € 

 
SEGON. Acceptació de la subvenció. Es considerarà que els beneficiaris esmentats 
en el punt primer d’aquest acord accepten 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 data de la notificació de concessió de la 
subvenció, no manifesten el contrari. 
 
TERCER. Notificar aquest acord als ajuntaments esmentats. 
 
 
30. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.40 h, de 
la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 
__________________________________________________________________ 
 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 74

EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 
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