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Acta 
Excma. Diputació de Girona 

Junta de Govern  
 
 
 

Núm.: 955 
Caràcter: ordinària 
Data: 16 de gener de 2018 
Hora d’inici: 10.10 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2018/68 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President accidental 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Ha excusat la seva absència: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència: 
 
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat 
Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas Diputat 
Sra. Marta Felip i Torres Diputada 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Sr. Juan José Serrán Baez Cap de Gabinet de Presidència 
 
 
 

Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 19 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 
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Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 

3. JG955/000089/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Biure, 
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1306) 

4. JG955/000091/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
Cabanelles, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 
2017/1317) 

5. JG955/000092/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
Maçanet de Cabrenys, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2017 (exp. 2017/1399) 

6. JG955/000256/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar el reintegrament parcial de la 
subvenció concedida a Bonart Cultural, SL per a l'edició de la revista Bonart, 
any 2015 (exp. 2017/7660) 

7. JG955/000257/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Esmena d'error en la resolució de la 
convocatòria i incorporació dels recursos didàctics al programa Indika de 
patrimoni cultural i educatiu, curs escolar 2017-2018 (exp. 2016/8006) 

8. JG955/000001/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia 
presentada per l'Associació Mirmanda a la subvenció concedida per l'edició de 
la publicació Mirmanda 12, d'Argelers a Calais (exp. 2017/5454) 

9. JG955/000002/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia 
presentada per l'Associació Mirmanda a la subvenció concedida per la 
realització de l'activitat "Jornada sobre fronteres" (exp. 2017/5455) 

10. JG955/000003/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Iniciació de l'expedient de revocació de les 
subvencions per a la creació de públics per a la cultura 2017 concedides a 
diverses entitats (exp. 2018/136) 

11. JG955/000004/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar inicialment la modificació de 
l'Ordenança reguladora del preu públic per al servei de subscripcions i venda 
d'edicions i publicacions corporatives, incloent a l'annex , apartat "Altres", el títol 
"Petita història de les Vies Verdes" (exp. 2017/ 9247) 

12. JG955/000001/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència de 
29-12-17, relativa a l'aprovació del conveni amb l'Institut Ramon Muntaner i les 
diputacions catalanes (exp. 2017/9280) 

13. JG955/000002/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del Decret de Presidència de 29-
12-2017, relatiu a l'aprovació de la modificació de l'import de la subvenció a la 
Fundació Fira de Girona per a l'organització del Fòrum Internacional 
Wasteinprogress, CN/3563 (exp. 2017/905) 

14. JG955/000001/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions del programa de 
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suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals, 
anualitat 2018 (exp. 2018/14) 

15. JG955/000003/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions del programa de 
suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals. 
Anualitat 2018 (exp. 2018/64) 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 

16. JG955/000009/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Declarar la pèrdua del dret a 
obtenir la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern a l'Ajuntament 
de Cantallops (exp. 2017/3806)  

17. JG955/000011/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Declarar la pèrdua del dret a 
obtenir la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern a l'Ajuntament 
de Pontós (exp. 2017/3503)  

18. JG955/000010/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Declarar la pèrdua del dret a 
obtenir la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern a l'Ajuntament 
de la Selva de Mar(exp. 2017/3028)  

 
19. Proposicions urgents 
 
20. Precs i preguntes 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 

19 de desembre de 2017. 
 
S'aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de 
desembre de 2017, prèviament lliurada als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

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

 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 
3. JG955/000089/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Biure, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2017 (exp. 2017/1306) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Biure de canvi de destí de la subvenció concedida 
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017 per a despeses d’inversió, 
d’import 19.000,00 €, d’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la 
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convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Biure el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017 per a despeses 
d’inversió, expedient 2017/1306, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Ajuntament Concepte Subvenció Canvi destí Nova 
Subvenció 

 
Biure Reparació parcial 

de façanes Casa 
Consistorial 

12.500,00 Desmuntatge i 
muntatge línies 
elèctriques 

12.500,00 

 Adquisició immoble 
per a la instal·lació 
de l'Edar 

6.500,00 Adquisició immoble 
per a la instal·lació de 
l'Edar 

6.500,00 

  19.000,00 TOTAL 19.000,00 

 
Segon. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2018. 
 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017. 
 
4. JG955/000091/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Cabanelles, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2017 (exp. 2017/1317) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Cabanelles de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017 per a despeses 
d’inversió, d’import 18.792,41 €, d’acord amb la documentació presentada i amb les 
Bases de la convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 

 
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Cabanelles el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017 per a despeses 
d’inversió, expedient 2017/1317, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Ajuntament Concepte Subvenció Canvi destí Nova 
Subvenció 

 
Cabanelles Pavimentació zona 

accés al nucli urbà 
d'Espinavessa 

18.792,41 Pavimentació zona 
accés al nucli urbà 
d'Espinavessa 

15.746,18 

   Parc infantil escoles 3.046,23 

   TOTAL 18.792,41 
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Segon. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2018. 
 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017. 
 
5. JG955/000092/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1399) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 
10.506,76 €, d’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la 
convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
  
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, 
expedient 2017/1399, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Ajuntament Concepte Canvi destí Pressupost Subvenció 
 

Maçanet de 
Cabrenys 

Construcció de 
dues casetes per a 
la cloració, annexes 
al dipòsit de Tapis 

Rehabilitació edifici 
per a Museu de la 
Pipa 

55.057,13 10.506,76 € 

 
Segon. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2018. 
 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017. 
 
6. JG955/000256/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar el reintegrament parcial de 
la subvenció concedida a Bonart Cultural, SL per a l'edició de la revista 
Bonart, any 2015 (exp. 2017/7660) 

 
La funció interventora de la Diputació de Girona en data 30 d’agost de 2017 remet al 
Centre Gestor de Comunicació Cultural l’informe de control financer corresponent a 
l’exercici de 2015. (Exp. 2017/7660). 
 
D’acord amb el que queda recollit en l’apartat 8 de l’esmentat informe, referit a 
beneficiaris de subvencions, s’ha apreciat l’existència d’incidències que motiven l’inici 
del procediment de reintegrament parcial de la subvenció atorgada a Bonart Cultural 
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SL per import de 14.000,00 € per al finançament de l’edició de la revista Bonart per a 
l’anualitat de 2015. La subvenció es va atorgar en forma de concessió directa, per 
acord de la Junta de Govern de 5 de maig de 2015. 
 
Per això, 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. 
 
Vist l’informe del Centre Gestor, i d'acord amb el visat 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:  
 
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament parcial per import de 1.582,26 euros 
de la subvenció concedida a Bonart Cultural, S.L., amb NIF B17880063, Exp. 
UP/4567, que es relaciona tot seguit, amb les motivacions que s’indiquen: 
 

Exp.  CIF Benfici_a
ri 

Publicació Pressupost Subvenció 
conedida 

Reintegra_
ment 

UP/4567 B17880063 Bonart 
Cultural, 
S.L 

Finançament 
de l’edició de 
la revista 
Bonart per a 
l’anualitat 
2015 

17.500,00 € 

 
 
14.000,00 € 

 
 
1.582,26 € 

 
Resultat del control financer: 
 
Del control financer realitzat s’ha posat de manifest les següents incidències: 
 
S’ha detectat despeses no subvencionables per un import total de 6.682,30 euros 
dins la justificació econòmica presentada per Bonart Cultural, SL. Es tracta de 
despeses que no corresponen a l’objecte de l’activitat subvencionada i que estan 
compreses en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció, inclomplint 
així l’acord tercer de la concessió de la subvenció de la Junta de Govern. 
 
El resum de les despeses no subvencionables es el següent: 
 

Concepte Euros 
Serveis de gestoria 921,18 
Lloguer del local de la seu 2.000,00 
Telefonia mòbil 1.592,30 
Programari de comptabilitat 889,82 
Material informàtic 1.279,00 
Total 6.682,30 

 
Donat que la subvenció atorgada es corresponia amb un import equivalent al 80% de 
les despeses a justificar per un import de 17.500 euros i l’import degudament justificat 
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considerant la no idoneïtat de les despeses anterior és de 15.522,17 euros, s’ha 
d’iniciar expedient de reintegrament per import de 1.582,26 euros. 
 
Segon. Requerir a Bonart Cultural, SL. perquè presenti les al·legacions que consideri 
oportunes en la seva defensa, en el termini de quinze dies comptats des de la data de 
la notificació del present acord. 
 
Tercer. Notificar el present acord a Bonart Cultural, SL. 
 
7. JG955/000257/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Esmena d'error en la resolució de la 
convocatòria i incorporació dels recursos didàctics al programa Indika de 
patrimoni cultural i educatiu, curs escolar 2017-2018 (exp. 2016/8006) 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 30 de maig de 2017 relatiu a l’aprovació de 
la resolució de la convocatòria de subvencions en el marc del programa Indika de 
recursos educatius, curs 2017-2018, s’ha observat un error en el cost econòmic de 
l’activitat “Els sons de Galligants” de l’entitat Museu d’Arqueologia de Catalunya-
Girona, amb el NIF Q0801970E. 
 
La Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Modificar el punt Primer, de l’acord de Junta de Govern del dia 30 de maig de 
2017, el qual quedarà redactat de la següent manera:  
 
“Primer. Resoldre de la convocatòria i incorporar al programa “Indika” de patrimoni 
cultural i educació en el curs escolar 2017-2018, els recursos didàctics que es 
detallen a continuació: 
 
(...) 
 

Num. Exp. 2017/3080 Beneficiari: Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona NIF Q0801970E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Gallicanti.Del burg al 
monestir, los afanys de 
Pere Romaní 
(Botànica) 

Espais de 
Memòria 
Històrica Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 8,75

Interpretem les 
inscripcions romanes 
de Sant Pere de 
Galligants 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 9,25

La vida en el monestir 
de Sant Pere de 
Galligants 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 9,25

Descobrint la Girona 
romana. Opció 2 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 9,25
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Gallicanti.Del burg al 
monestir, los afanys de 
Pere Romaní 
(Urbanisme) 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 9

Els sons de Galligants 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10  € 0,90 € 9

Gallicanti.Del burg al 
monestir, los afanys de 
Pere Romaní (Oficis i 
gremis) 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 9

Gallicanti.Del burg al 
monestir, los afanys de 
Pere Romaní (El 
Monestir) 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 8,75

L'arqueologia 
subaquàtica i la guerra 
del francès 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 8,75

L'arqueologia 
subaquàtica i el món 
romà 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 8,75

L'escriptura medieval 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 8,75

Descobrint la Girona 
romana. Opció 1 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,55

Com era una ciutat 
romana com Gerunda 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 8,5

Taller de mosaics 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 8,5

Llegim la vida dels 
romans 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 8,5

Les innovacions a la 
prehistòria 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 7,5

Els vitralls:una 
artesania d'època 
medieval 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 7,25

De la pedra al PVC 
Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 6,75

Visita guiada al 
monestir de Sant Pere 
de Galligants 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 6,5

Llepa't els dits amb la 
història 

Patrimoni 
Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 5,5

 
(...)" 
 
Segon. Traslladar aquest acord al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona. 
 
8. JG955/000001/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia 
presentada per l'Associació Mirmanda a la subvenció concedida per 
l'edició de la publicació Mirmanda 12, d'Argelers a Calais ( Exp. 2017/5454) 
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En data 18 de juliol de 2017, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 
3.518,94 € a l’Associació Mirmanda, amb CIF G55057665, per l’edició de la publicació 
Mirmanda 12, d’Argelers a Calais. 
 
Un cop finalitzat el període de justificació de la subvenció sense que l’Associació 
Mirmanda hagués presentat el compte justificatiu corresponent, des del Servei de 
Comunicació Cultural se’ls va fer un requeriment de presentació de la justificació en el 
termini de 15 dies hàbils de la recepció de l’escrit.  
 
En data 23 de desembre de 2017, dins el termini atorgat per la presentació de la 
justificació, l’Associació Mirmanda han presentat un escrit de renúncia, en el qual 
manifesten “Tot i que la revista està gairebé acabada (procés d’edició, maquetació i 
revisions), hem decidit de no publicar-la excepcionalment aquest any. Les raons són 
diverses: en primer lloc, la situació excepcional que viu el nostre país ha afectat de 
retruc i de manera evident la feina de tots els membres de l’associació, fent que la 
feina recaigués més exclusivament en la presidència d’aquesta. En aquest sentit, i en 
segon lloc, per raons personals (malaltia greu del pare), he hagut de discriminar feina, 
fet que ha suposat l’endarreriment en les diferents tasques. En darrer lloc, i 
precisament tenint en compte l’esmentat anteriorment i, també, perquè Mirmanda és 
una entitat que viu plenament conscient del que passa al seu voltant i de la realitat 
social i política del país, s’ha decidit reconvertir el número en un número doble amb 
un debat més ampli sobre la qüestió fronterera, però també política, amb visions des 
de l’àmbit local fins a l’internacional.” 
 
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’Associació Mirmanda el 23 
de desembre de 2017, a la subvenció de 3.518,94 € concedida per la Junta de 
Govern de data 18 de juliol de 2017 (Exp. 2017/2125), per l’edició de la publicació 
Mirmanda 12, d’Argelers a Calais.  (Exp. 2017/5454). 
 
Segon: Notificar aquest acord a l’Associació Mirmanda. 
 
9. JG955/000002/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia 
presentada per l'Associació Mirmanda a la subvenció concedida per la 
realització de l'activitat "Jornada sobre fronteres" (Exp. 2017/5455). 

 
En data 18 de juliol de 2017, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 
2.955,00 € a l’Associació Mirmanda, amb CIF G55057665, per a la realització de 
l’activitat “Jornada sobre fronteres”. 
 
Un cop finalitzat el període de justificació de la subvenció sense que l’Associació 
Mirmanda hagués presentat el compte justificatiu corresponent, des del Servei de 
Comunicació Cultural se’ls va fer un requeriment de presentació de la justificació en el 
termini de 15 dies hàbils de la recepció de l’escrit.  
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En data 23 de desembre de 2017, dins el termini atorgat per la presentació de la 
justificació, l’Associació Mirmanda han presentat un escrit de renúncia, en el qual 
manifesten “ L’activitat Jornada sobre fronteres constava de dues jornades, una que 
va tenir efectivament lloc al mes de juny i de la qual us n’adjunto el cartell, i una 
segona part que havia de fer-se el mes de novembre a la Cerdanya. Tanmateix, no 
hem pogut dur a terme com estava previst aquesta segona part per diverses raons: 
en primer lloc, la situació excepcional que viu el nostre país ha afectat de retruc i de 
manera evident la feina de tots els membres de l’associació i, alhora, no va ser 
possible tancar dates i persones a nivell local precisament per aquest fet; en segon 
lloc, per raons personals (malaltia greu del pare del president del sotasignant), he 
hagut de discriminar feina, fet que ha suposat l’endarreriment en les diferents 
tasques”. 
 
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’Associació Mirmanda el 23 
de desembre de 2017 ,  a la subvenció de 2.955,00 € concedida per la Junta de 
Govern de data 18 de juliol de 2017 (Exp. 2017/2125), per la realització de l’activitat 
“Jornada sobre fronteres” (Exp. 2017/5455). 
 
Segon: Notificar aquest acord a l’Associació Mirmanda. 
 
10. JG955/000003/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Iniciació de l'expedient de revocació 
de les subvencions per a la creació de públics per a la cultura 2017 
concedides a diverses entitats (2018/136). 

 
D’acord a l’article 30.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, la rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del 
beneficiari o de l’entitat col·laboradora, en la qual s’han d’incloure, sota responsabilitat 
del declarant, els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa 
jurídica que permetin acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció pública. La 
forma del compte justificatiu i el termini de rendició del mateix estan determinats per 
les bases reguladores corresponents de les subvencions públiques. Així mateix, 
l’article 30.8 concreta que l’incompliment de l’obligació de justificar la subvenció en els 
termes que estableix aquest capítol o el fet que la justificació sigui insuficient 
comporta el reintegrament en les condicions que preveu l’article 37 d’aquesta Llei.
   
 
L’article 70.3 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 apunta que 
transcorregut el termini establert de justificació  sense haver-se presentat aquesta 
davant l’òrgan administratiu competent, aquest ha de requerir el beneficiari perquè en 
el termini improrrogable de quinze dies sigui presentada als efectes previstos en 
aquest capítol. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en 
aquest apartat comporta l’exigència del reintegrament i altres responsabilitats 
establertes a la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el 
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termini addicional establert en aquest apartat no eximeix el beneficiari de les sancions 
que, d’acord amb la Llei general de subvencions, corresponguin. 
 
D’acord a l’article 33 de l’Ordenança General de subvencions, aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012, el centre gestor informarà 
l’òrgan competent sobre la revocació de la subvenció en els següents casos: (...) c) 
Quan hi hagi incompliment de l’obligació de presentar la justificació en els termes 
previstos en la convocatòria. (...) 
 
Atès que en el centre gestor de Cooperació Cultural hi ha diversos beneficiaris que 
han incomplert amb l’obligació de justificació de la subvenció i vist el es disposa a la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb l’obligació 
de justificació i comprovació de l’adequada justificació de la mateixa i que es 
desenvolupa al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei general de subvencions, i el que s’estableix als articles 29 i 33 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Declarar l’incompliment de l’obligació de justificació o de subsanació de la 
mateixa per part dels beneficiaris de la subvenció que es detallen en el punt segon.  
 
Segon. Iniciar l’expedient de revocació de les subvencions concedides, de conformitat 
amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, als beneficiaris 
que tot seguit es detallen: 
 
 

Expedient NIF Beneficiari Concepte Import 
subvenció 

Data 
justificació 

Data 
requeriment 
justificació 

Data 
rebuda 
requeriment 

2017/4029 J64914997 Udol de Llop, 
SCP 

Documental 
“Terra d’Edorm: 
Història dels 
jueus catalans” 

2.567,70 
€ 

30/10/17 07/11/2017 07/11/2016 

2017/2815 G17106790 Cercle 
Filatèlic i 
Numismàtic 
de Ripoll 

XLVI Exposició 
Filatèlica i 
Numismàtica 

500,00 € --- 28/11/2017 28/11/2017 

2017/3840 G55291983 Associació 
Just for 
Flowers 

Festival Just 
For Flowers 

556,67 € 23/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 

2017/4122 G55188700 Fundació 
Llibreria Les 
Voltes 

Fira del Llibre 
Infantil i Juvenil 
2017 

1079,64 € 31/10/2017 03/11/2017 08/11/2017 

2017/3625 Q6755096B Escola Puig 
d'Arques 

10 aniversari 
Lliga de glosa 
(cançó 
improvisada) 

500,00 € 31/10/2017 27/11/2017 28/11/2017 

2017/4222 P6715001A Patronat del 
Museu Cerdà 
de Puigcerdà 

Projecció 
Audiovisual: 
Ahir, avui i 
sempre 
Puigcerdà 

3.140,20 
€ 

--- 28/11/2017 28/11/2017 
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2017/4135 40364178Y Martín 
González 
Damonte 

Documental “El 
Ter al límit” 

4.676,88 
€ 

--- 24/11/2017 29/11/2017 

2017/6129 G63858294 FANJAC Projecte 
extracurricular 
2017: La màgia 

8.000,00 
€ 

--- 28/11/2017 28/11/2017 

 
Tercer. Acceptar la renúncia de la subvenció presentada en data 13/12/2017 per Plei 
Audiovisuals, amb NIF E55265664, (exp. 2017/3900) com a resposta del requeriment 
de presentació de la justificació emès el dia 24/11/2017. 
 
Quart. Tràmit d’audiència. Requerir als beneficiaris del punt segon perquè presentin 
les al·legacions que considerin oportunes, en el termini de quinze dies comptats des 
de la data de la notificació del present acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes 
les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne 
l’expedient sense cap tràmit ulterior. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a les entitats relacionades en el punt segon i tercer. 
 
11. JG955/000004/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar inicialment la modificació 
de l'Ordenança reguladora del preu públic per al servei de subscripcions i 
venda d'edicions i publicacions corporatives, incloent a l'annex , apartat 
"Altres", el títol "Petita història de les Vies Verdes" 

 
Vista la vigent Ordenança reguladora del preu públic per al servei de subscripcions i 
venda d’edicions i publicacions corporatives, per la qual es regulen els preus públics 
dels productes editorials i audiovisuals publicats per la Diputació de Girona. 
 
Vist que, d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança esmentada , la competència per fixar i 
modificar les prestacions i les tarifes de les publicacions corporatives correspon a la 
Junta de Govern de la Diputació. 
 
Vist que la Diputació de Girona ha aprovat l’edició del llibre Petita història de les Vies 
Verdes (títol provisional), la qual s’ha formalitzat mitjançant el contracte privat d’edició 
amb l’Editorial Mediterrània i el Consorci de les Vies Verdes de Girona, signat en data 
28 de juliol de 2017 (Exp. 2017/5784). 
 
Atès que les raons en les quals es sustenta aquesta decisió queden reflectides en 
l’informe de la cap del centre gestor de comunicació cultural de data 1 de juny de 
2017, i que es transcriuen a continuació: 
 
“La missió editorial de la Diputació de Girona es defineix per la promoció, la recerca i 
la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la cultura i el patrimoni 
dels municipis de la demarcació de Girona. 
 
Un dels elements del patrimoni natural i cultural de les terres gironines que té més 
repercussió en l’àmbit del turisme, especialment en el turisme actiu de caràcter 
familiar, el constitueixen les Vies Verdes de Girona. Des dels seus inicis, el Consorci 
de les Vies Verdes, del qual forma part la Diputació de Girona, ha apostat per la 
recuperació de la memòria i del patrimoni ferroviari de les vies verdes de Girona, que 
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n’és el seu origen. En aquest sentit, ha anat editant diferents materials de difusió, en 
diferents formats i adreçats a públics diversos: el dvd “De via fèrria a via verda”, amb 
la història dels antics carrilets; les guies, àlbums i postals per acolorir de la col·lecció 
“Els Secrets de les Vies Verdes”; el joc interactiu "La Gran Aventura de les Vies 
Verdes", vídeos temàtics per al canal propi de youtube, etc.  
 
Atès que l’editorial Mediterrània edita la Col·lecció “Petita història”, amb una llarga 
trajectòria, una àmplia difusió i una gran acceptació entre el públic infantil gràcies a 
les il·lustracions de la il·lustradora Pilarín Bayés, es considera que l’edició d’un llibre 
dins aquesta col·lecció, que portaria per títol “Petita Història de les Vies Verdes de 
Girona”, aconseguiria apropar els petits lectors i les seves famílies al patrimoni natural 
i cultural del nostre territori, fent-los prendre consciència de les possibilitats d’oci, 
activitats vinculades a l’esport-salut, i accions de descoberta que poden donar-se en 
aquestes rutes. A més, seria un producte cultural i pedagògic que es convertiria en 
una eina idònia per la promoció del patrimoni natural i cultural del territori i, de retruc, 
del turisme actiu per a totes les edats.” 
 
Atès que el llibre Petita història de les Vies Verdes forma part d’una col·lecció 
impulsada per l’editorial Mediterrània, que té un preu fixat de venda al públic per a 
cada volum de la col·lecció de set euros iva inclòs, i que aquest preu queda també 
establert al punt novè del contracte signat entre les parts en data 28 de juliol de 2017. 
 
Per això, vist l’informe del centre gestor de Comunicació Cultural , la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic 
per al servei de subscripcions i venda d’edicions i publicacions corporatives, 
incorporant a l’annex de l’ordenança, apartat “Altres”, el títol següent: Petita història 
de les Vies Verdes, amb un preu de venda al públic de set euros (IVA inclòs). 
 
Segon: Sotmetre el present acord a informació pública mitjançant la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes de la corporació per un 
termini de 30 dies, en el benentès que en cas de no presentar-se al·legacions durant 
aquest termini, l’acord quedarà definitivament aprovat. 
 
Tercer: Traslladar aquest acord a l’empresa NORDEST SL, actual distribuïdora de les 
edicions de la Diputació de Girona. 
 
12. JG955/000001/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de 
Presidència de 29-12-17, relativa a l'aprovació del conveni amb l'Institut 
Ramon Muntaner i les diputacions catalanes (exp. 2017/9280) 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència de data 29 
de desembre de 2017, relativa a l’aprovació del conveni amb l’Institut Ramon 
Muntaner i les quatre diputacions catalanes per a la publicació de de la recerca 
biogràfica sobre els diputats de la Mancomunitat de Catalunya (CN/3697). El text de 
la resolució es transcriu literalment a continuació: 
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“L’any 2014 es va commemorar el primer centenari de la Mancomunitat de Catalunya, 
institució que, tot i tenir una curta durada, va significar una gran aportació al progrés 
social, econòmic i nacional del nostre país i de la seva gent, alhora que posà les 
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen 
en el temps, com ara l’Institut d’Estudis Catalans o la Biblioteca de Catalunya. 
Des de l’any 2014 es van dur a terme diverses accions per a commemorar aquella 
efemèride, d’entre les quals destaca el suport de la Diputació de Barcelona a l’Institut 
Ramon Muntaner per a un projecte de recerca biogràfica i divulgació de la trajectòria, 
ideologia, activitat política o associativa, actuacions, contribucions a l’obra de la 
Mancomunitat de tots els diputats de la Mancomunitat de Catalunya. 
L’Institut Ramon Muntaner és una fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla 
Catalana que va ser constituït el 2003 mitjançant un acord entre la Generalitat de 
Catalunya i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, i té la finalitat de 
difondre i donar suport als projectes d’investigació i de promoció cultural dels centres i 
instituts d’estudis de parla catalana, entitats dedicades principalment a l’estudi de la 
història, el patrimoni cultural i natural, les ciències socials i humanístiques, i a la 
divulgació cultural dins dels àmbits local i comarcal. 
Atès els resultats satisfactoris de la recerca efectuada, l’Institut Ramon Muntaner ha 
considerat d’interès crear una pàgina web amb les biografies dels diputats per acabar 
fent una publicació en suport paper. 
Atès l’interès públic, històric i cultural que subjau en la iniciativa, així com l’interès a 
col·laborar amb aquesta institució per part de les quatre diputacions catalanes en la 
realització d’un projecte que mostri el resultat de la recerca biogràfica dels diputats de 
la Mancomunitat de Catalunya per poder donar a conèixer millor una època que va 
tenir una incidència cabdal en el desenvolupament del país des d’aleshores ençà i 
fins als nostres dies.  
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim Local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local preveuen l’atorgament de subvencions i ajuts econòmics per 
part de les diputacions. 
Atès el que estableix 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 el 
que estableixen les bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
D'acord amb els antecedents i l'informe del centre gestor, d'acord amb l'article 15 de 
la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona en què 
s'estableix el procediment i els casos en què es poden atorgar les subvencions de 
concessió directa, i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de 
règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases 
del règim local) 
RESOLC 
PRIMER. Aprovar el conveni entre les diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona i 
Lleida i l’Institut Ramon Muntaner (NIF G43725233) l’objecte del qual és el de donar 
suport al projecte de preparació de la publicació de la recerca biogràfica sobre els 
diputats de la Mancomunitat de Catalunya (CN/3697) (Exp. 2017/9280). L'esmentat 
conveni es transcriu literalment tot seguit: 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I L’INSTITUT RAMON 
MUNTANER PER DONAR SUPORT AL PROJECTE DE PREPARACIÓ DE LA 
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PUBLICACIÓ DE LA RECERCA BIOGRÀFICA SOBRE ELS DIPUTATS DE LA 
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 
HI INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada per la seva  
Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada en virtut de la Refosa 
1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016; 
i assistida pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats 
conferides per Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol 
de 2016, sobre delegació de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2016.  
DIPUTACIÓ DE GIRONA, ...  
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA .... 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA ....... 
INSTITUT RAMON MUNTANER (en endavant, IRMU), representat pel seu president, 
el Sr. Lluís Puig i Gordi, facultat en virtut dels estatuts vigents de la Fundació 
registrats en data 22 de març de 2014 per la Direcció General de Dret i Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i 
de mutu acord fan constar els següents,  
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1. L’any 2014 es va commemorar el primer centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya,  institució que, tot i tenir una curta durada, va significar una gran aportació al 
progrés social, econòmic i nacional del nostre país i de la seva gent, al mateix temps que 
posà les bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que 
perviuen en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de 
Catalunya... 
2. Des de l’any 2014 es van dur a terme diverses accions per commemorar aquella 
institució, d’entre les quals destaca per exemple el suport de la Diputació de Barcelona a 
l’Institut Ramon Muntaner a un projecte de recerca biogràfica i divulgació de la 
trajectòria, ideologia, activitat política o associativa, actuacions, contribucions a l’obra 
de la Mancomunitat de tots els diputats de la Mancomunitat de Catalunya. 
3. L’Institut Ramon Muntaner és una fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla 
Catalana que va ser constituït el 2003 mitjançant un acord entre la Generalitat de 
Catalunya i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, i té la finalitat de 
difondre i donar suport als projectes d’investigació i de promoció cultural dels centres i 
instituts d’estudis de parla catalana, entitats dedicades principalment a l’estudi de la 
història, el patrimoni cultural i natural, les ciències socials i humanístiques, i a la 
divulgació cultural dins dels àmbits local i comarcal. 
4. Atès el bon resultat de la recerca efectuada, l’Institut Ramon Muntaner ha 
considerat el fet de crear una pàgina web amb les biografies dels diputats per acabar 
fent una publicació en paper. 
5. Les quatre diputacions tenen interès en col·laborar amb aquesta institució en la 
realització d’un projecte que mostri el resultat de la recerca biogràfica dels diputats de 
la Mancomunitat de Catalunya per poder donar a conèixer millor una època que va 
tenir incidència cabdal en el desenvolupament del país fins als nostres dies.  
6. Que la minuta del conveni va ser aprovada per Decret del President de la Diputació 
de Barcelona de data ...... 
7. Que la minuta del conveni va ser aprovada per .......................... de la Diputació de 
Girona de data ...... 
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8. Que la minuta del conveni va ser aprovada per ........................... de la Diputació de 
Tarragona de data ...... 
9. Que la minuta del conveni va ser aprovada per ..............................de la Diputació 
de Lleida de data ...... 
En conseqüència, i de conformitat amb tot el que s’ha exposat, totes les parts 
formalitzen de comú acord aquest conveni que es regirà pels següents 
PACTES 
Primer. Objecte 
És objecte d’aquest conveni la regulació de les condicions per a l’atorgament d’una 
subvenció per part de la Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de 
Tarragona i Diputació de Lleida a l’Institut Ramon Muntaner per donar suport a un 
projecte de preparació dels resultats de la recerca biogràfica de la trajectòria, 
ideologia, activitat política o associativa, actuacions, contribucions a l’obra de la 
Mancomunitat, etc, de tots els diputats de la Mancomunitat de Catalunya. 
Segon. Contingut del projecte 
El projecte consisteix en portar a terme l’adaptació, revisió i versió final del web que 
quedarà oberta a la consulta de la ciutadania. 
Aquest projecte inclou tasques de correcció lingüística de fitxes web, les tasques de 
documentació, gestió de drets d’imatge i revisió bibliogràfica per a la unificació de 
criteris, i la direcció i coordinació editorial. 
Un cop acabat aquest treball es recopilarà tot, i es realitzarà una edició en paper. La 
Diputació de Barcelona serà coeditora d’aquesta publicació posterior que es realitzi. 
Tercer. Import de la subvenció 
La Diputació de Barcelona atorgarà una subvenció a l’Institut Ramon Muntaner per 
concessió directa mitjançant l’aportació de 5.000 euros (5.000 €). 
La Diputació de Girona atorgarà una subvenció a l’Institut Ramon Muntaner per 
concessió directa mitjançant l’aportació de 5.000 euros (5.000 €). 
La Diputació de Tarragona atorgarà una subvenció a l’Institut Ramon Muntaner per 
concessió directa mitjançant l’aportació de 5.000 euros (5.000 €). 
La Diputació de Lleida atorgarà una subvenció a l’Institut Ramon Muntaner per 
concessió directa mitjançant l’aportació de 5.000 euros (5.000 €). 
Aquests imports es destinaran a la realització del projecte descrit que es correspon 
amb tota la preparació de la publicació (adaptació, revisió, correcció, etc de les fitxes 
web) i que serà objecte de subvenció per part de les quatre diputacions. Aquests 
imports aniran a càrrec de les  aplicacions pressupostàries següents:  
Anirà a càrrec de l’aplicació G/10500/33400/489XX del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2018. 
Anirà a càrrec de l’aplicació XXXXXXXXXXXXXXX del pressupost de la Diputació de 
Girona de l’any 2018. 
Anirà a càrrec de l’aplicació 2017/2010/334/48171 del pressupost de la Diputació de 
Tarragona de l’any 2017. 
Anirà a càrrec de l’aplicació XXXXXXXXXXXXXX del pressupost de la Diputació de 
Lleida de l’any 2018. 
Quart. Acceptació de les subvencions 
S'entendran acceptades les subvencions des del moment en què se signi el conveni 
per la part beneficiària. 
Cinquè. Termini d’execució 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin en relació amb 
la l’elaboració del projecte, la qual cosa es durà a terme al llarg dels anys 2017 i 2018. 
Sisè. Termini i forma de justificació  
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L’Institut Ramon Muntaner haurà de justificar la realització de totes les activitats 
subvencionades mitjançant la presentació a cadascuna de les diputacions, abans de 
l’1 de desembre de 2018, d’un compte justificatiu amb aportació de justificants de la 
despesa que contindrà: 
Memòria justificativa de les actuacions realitzades i el resultat obtingut. 
Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada comprensiva de: 
Relació de despeses o inversions corresponents a la subvenció concedida.  
Factures o altres documents equivalents en original o còpia compulsada. 
Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació 
d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència. 
S’acceptarà justificació de la despesa de l’any 2017 i de l’any 2018. 
L’Institut Ramon Muntaner haurà de presentar a cadascuna de les diputacions la 
liquidació final del cost total de l’activitat amb la imputació de les despeses 
corresponents i el finançament de les mateixes. Si el cost total de l’activitat resulta 
inferior al pressupost previst, es podrà corregir la desviació en el moment de procedir 
a la justificació i l’abonament de la subvenció, en el mateix percentatge. 
Queden incloses, doncs, les despeses del personal que es dedica a la realització de 
l’activitat subvencionada, sempre que l’entitat acrediti fefaentment la vinculació de la 
despesa que imputa per aquest concepte, amb detall del personal, la imputació del 
temps dedicat i el cost que suposa. Només seran vàlides les despeses que estiguin 
efectivament pagades en el moment de la seva justificació. 
Setè. Pagament 
El pagament de les subvencions es realitzaran d’un sol cop per part de cadascuna de 
les diputacions, prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació 
justificativa esmentada al punt anterior. 
Així mateix, abans del pagament, l’Institut Ramon Muntaner haurà d’acreditar 
fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
Vuitè. Obligació del beneficiari  
L’Institut Ramon Muntaner s’obliga a executar les activitats subvencionades de 
conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, 
així com a la seva justificació. 
L’Institut Ramon Muntaner està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 
de control financer que realitzi cadascuna de les intervencions generals de les quatre 
diputacions, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització 
del termini de presentació de les justificacions. 
L’Institut Ramon Muntaner haurà de fer constar la col·laboració de les quatre 
diputacions en l’execució de les activitats, en tota la documentació impresa, cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals. 
L’Institut Ramon Muntaner s’obliga a adequar la seva activitat als principis ètics i a les 
regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’objectivitat i de transparència recollits a l’article 6.2 de l’Ordenança. 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
Novè. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
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L’Institut Ramon Muntaner haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres ens 
públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa 
finalitat no podrà superar el cost total de les actuacions a desenvolupar. 
Desè. Vigència del conveni 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2018. 
Onzè. Causes d’extinció 
Seran causes d’extinció d’aquest conveni la resolució per acord de les parts, 
l’incompliment de les obligacions contretes, l’expiració del temps de vigència del 
conveni, i qualsevol altra causa legalment establerta, en particular la concurrència de 
les causes de revocació de les subvencions previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 
Dotzè. Règim jurídic 
En tot el que no preveu aquest conveni, les parts s’ajustaran a les normes bàsiques 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reglament que la 
desenvolupa (Reial Decret 887/2006) i l’Ordenança general de subvencions que, en el 
seu cas, tingui aprovada cadascuna de les diputacions. 
Tretzè. Jurisdicció 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses sorgides de la 
seva interpretació, modificació, resolució i efectes podran ser resoltes per la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni, a la ciutat i la 
data que s’assenyalen, per quintuplicat i a un sol efecte”. 
SEGON. Que la minuta del conveni que la Diputació de Girona ha d’aportar és d’un 
import de 5.000,00 euros i resta condicionada suspensivament al compliment dels 
tràmits administratius pertinents d’autorització i disposició de la despesa que es 
realitzarà amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018. 
TERCER. Designar la Presidència per a la signatura de l’esmentat conveni i de 
qualsevol document que se'n derivi, a l’empara de la funció representativa que li 
atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i 
normativa concordant. 
QUART. Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos 
procedents. 
CINQUÈ. Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern d’aquesta 
Diputació.” 
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda 
ratificar l’esmentada resolució més amunt transcrita literalment, en tot el seu contingut 
i tal com ha estat redactada. 
 
13. JG955/000002/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del Decret de Presidència de 
29-12-2017, relatiu a l'aprovació de la modificació de l'import de la 
subvenció a la Fundació Fira de Girona per a l'organització del Fòrum 
Internacional Wasteinprogress, CN/3563 (Exp. 2017/905). 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern, el decret de Presidència de data 29 de 
desembre de 2017, relativa a l’aprovació de la modificació de l’import de la subvenció 
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a la Fundació Fira de Girona per a l’organització del Fòrum Internacional 
Wasteinprogress, CN/3563-Exp. 2017/905. El text de la resolució es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“En data 21 de març 2017, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona 
es va aprovar el conveni entre la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Girona, 
Fundació Fira de Girona i l’Agència de residus de Catalunya, mitjançant el qual es va 
atorgar a la Fundació Fira de Girona una subvenció de 15.000,00 euros, per a 
l’organització del Fòrum Internacional Wasteinprogress, CN/3563- Exp. 2017/905. 
En data 20 d’octubre de 2017 la Fundació Fira de Girona va presentar la justificació 
de la subvenció en la qual consta que els ingressos, inclosa la subvenció de la 
Diputació de Girona, superen les despeses en un import de 772,15 €. 
Vist l’informe del cap de Medi Ambient que es transcriu íntegrament d’acord amb el 
següent tenor literal: 
“INFORME DEL CENTRE GESTOR DE MEDI AMBIENT 
Assumpte: minoració de la subvenció pel fet que els ingressos superen les despeses 
En relació la subvenció concedida a Fundació Fira de Girona per a l’Organització del 
Fòrum Internacional Wasteinprogress. 
S’INFORMA 
Que el beneficiari ha presentat un compte justificatiu, amb despeses per un import de 
238.210,03 €, que s'ajusta als conceptes subvencionats per la Diputació de Girona; 
que el beneficiari ha presentat tota la documentació justificativa especificada al 
conveni i que, de la documentació aportada, es desprèn que s’ha acomplert l’objecte 
de la subvenció. 
Que la despesa justificada correctament, de 238.210,03 €, és inferior als ingressos 
declarats, de 238.982,18 €, per tant, correspon disminuir la subvenció prevista per un 
import de 772,15 €, per a que els ingressos, inclosa la subvenció, no superin la 
despesa. 
Per tant, procedeix modificar l’import de la subvenció atorgada per tal d'ajustar-la al 
que ha estat efectivament justificat. 
Es proposa que la modificació sigui aprovada per decret de presidència a ratificar per 
la Junta de Govern.“ 
D'acord amb els antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent 
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local),  
RESOLC 
Primer. Modificar l’import de la subvenció concedida per tal d’ajuntar els ingressos a 
les despeses, per la qual cosa l’import i beneficiari queda de la següent manera: 
Expedient Beneficiari NIF Concepte Import 
2017/905 Fundació Fira de 

Girona 
P1704400I Fòrum 

Internacional 
Wateinprogress 

14.227,85€ 

Segon. Notificar la present resolució a la Fundació Fira de Girona, l’Ajuntament de 
Girona i l’Agència de Residus de Catalunya.” 
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda 
ratificar l’esmentada resolució més amunt transcrita literalment, en tot el seu contingut 
i tal com ha estat redactada. 
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14. JG955/000001/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 
Medi Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions del 
programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció 
d'incendis forestals, anualitat 2018. Exp. 2018/14. 

 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora l’eix 
estratègic “Gestió forestal sostenible i Prevenció d'incendis forestals”, amb l’objectiu 
de donar suport als ajuntaments i a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les 
comarques gironines, per a actuacions en camins rurals i la prevenció d'incendis 
forestals. Donar Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a 
tractaments silvícoles de millora.  
 
Aquest eix es concreta, entre altres, amb les línies següents: 
 

 Línia de suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a 
tractaments silvícoles de millora: 
Aquesta línia es desenvolupa mitjançant una convocatòria pública de 
subvencions en la modalitat oberta. 

 
 Línia de suport a les agrupacions de defensa forestal de les comarques 

gironines: 
Aquesta línia es desenvolupa mitjançant una convocatòria pública de 
subvencions en la modalitat oberta. 

 
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als 
ajuntaments, dóna suport a la gestió forestal sostenible de les forests comunals i/o 
municipals; per altra banda, en exercici de la seva competència en prevenció 
d’incendis de municipis de menys de 20.000 habitants, dóna suport a les actuacions 
en prevenció d’incendis dels ajuntaments i de les Agrupacions de Defensa Forestal. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a actuacions en matèria forestal i de 
prevenció d’incendis forestals, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 
de desembre de 2017, i publicades al BOPG núm. 4, de 5 de gener de 2018. 
 
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 delegat 
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció 
d’incendis forestals, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE SUPORT A 
ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS. ANUALITAT 2018 
1. Objecte i finalitat. 
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Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments i les 
agrupacions de defensa forestal (ADF) de la província de Girona dins del programa 
de suport a actuacions en prevenció d’incendis i matèria forestal, d’acord amb les 
bases específiques reguladores, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la 
sessió de 19 de desembre de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 4, de 5 de gener de 2018. 
 
La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és el foment de les 
següents línies: 

1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments 
silvícoles de millora. 

2. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària. 
L’import total destinat a la convocatòria és de dos-cents vuitanta mil euros. El crèdit 
pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia 1: 300/1700/46202 (despeses de manteniment) 55.000,00 
Línia 1: 300/1700/76203 (despeses d’inversió) 55.000,00 
Línia 2 (ADFs): 300/1700/48002  146.000,00 
Línia 2 (Associacions i Federacions ADF) 300/1700/48002 24.000,00 
Total 280.000,00 

En cas que no s’esgoti el pressupost d’alguna de les aplicacions pressupostàries, i a fi 
d’atendre el màxim nombre de sol·licituds, l’import excedent es podrà utilitzar per 
cobrir les línies que quedin mancades de pressupost, un cop feta la corresponent 
modificació del pressupost, si s'escau. 
Per altra banda, es podran augmentar els crèdits destinats a aquesta convocatòria en 
funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat de les aplicacions 
pressupostàries corresponents, prèvia modificació pressupostària, si s'escau. 
3. Termini de presentació de sol·licituds. 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar, mitjançant el model normalitzat 
disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
fins al dia 10 de març de 2018. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a l’apartat 6è de 
les bases, mitjançant el formulari disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat). La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament mitjançant signatura 
electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci 
AOC. 
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el 
centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà requerir que el 
sol·licitant, en el termini de deu dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la 
sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la 
documentació reclamada, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
s’entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia, que 
s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables. 
Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de 1 de gener de 2018 i fins la data 
de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
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5. Termini per executar i justificar les subvencions. 
El termini per executar els treballs i justificar les despeses que són objecte de 
subvenció en aquesta convocatòria finalitza el 15 de novembre de 2018. 
6. Termini de resolució i notificació. 
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la és de sis 
mesos a comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria, la qual serà 
notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la 
sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d’adopció de l’acord. Un cop transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades 
les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
7. Règim de recursos. 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 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. 
8. Publicitat. 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al 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 al 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 de 280.000,00 
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Pressupost  Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import (en €) 

Anualitat 
2018 

300/1700/46202 Ajuts a ajuntaments propietaris 
terrenys forestals Medi Ambient 

55.000,00 

Anualitat 
2018 

300/1700/76203 Ajuts a ajunt. propietaris terrenys 
forestals per inversió 

55.000,00 

Anualitat 
2018 

300/1700/48002 Ajuts a ADF per prevenció i extinció 
incendis forestals (ADFs) 

146.000,00 

Anualitat 
2018 

300/1700/48002 Ajuts a ADF per prevenció i extinció 
incendis forestals (Associacions i 
Federacions ADF) 

24.000,00 

Total € 280.000,00

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
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. 
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Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
15. JG955/000003/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions del 
programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de 
biomassa municipals. Anualitat 2018. EXP 2018/64  

 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de 
calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, aprovades pel Ple del dia 19 de 
desembre de 2017. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria de subvencions del programa de suport a la 
instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, anualitat 2018, del 
següent tenor literal: 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LA 
INSTAL·LACIÓ DE CALDERES I XARXES DE CALOR DE BIOMASSA 
MUNICIPALS. ANUALITAT 2018 
1 . Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva que concedeix la Diputació de 
Girona als ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes dins del programa de suport 
per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals en equipaments de 
titularitat i/o gestió municipal la despesa energètica dels quals correspongui pagar-la a 
l’ajuntament i que hagin estat previstes en el pla d’acció d’energia sostenible (PAES) 
aprovat pel Ple municipal, d’acord amb les bases especifiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de 
biomassa aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de data 19 de desembre de 
2017 i publicades al BOP núm.4 de data 5 de gener de 2018. 
Línia 1. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o crear micro-
xarxes de calor municipals, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar 
l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de 
contractes, una empresa gestionarà de manera integral la instal·lació, la mantindrà i 
durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic. 
Línia 2. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, crear xarxes o 
micro-xarxes de calor municipals, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa 
per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En 
aquest tipus de contractes, una empresa gestionarà de manera integral  la instal·lació, 
la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi 
energètic. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
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L’import total destinat a la convocatòria és de tres-cents cinquanta-un mil cinc-cents 
euros. El crèdit pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
imports següents: 
Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia 1: 300/1700/76200 95.000,00 
Línia 2: 300/1700/76200 256.500,00 
Total 351.500,00 

En cas que no s’esgoti el pressupost d’alguna de les aplicacions pressupostàries, i a fi 
d’atendre el màxim de sol·licituds, la suma excedent es podrà utilitzar per cobrir les 
línies que quedin mancades de pressupost, una cop feta la corresponent modificació 
del pressupost, si s'escau. Per altra banda, es podran augmentar els crèdits destinats 
a aquesta convocatòria en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat de les 
aplicacions pressupostàries corresponents, prèvia modificació pressupostària, si 
s'escau. 
3 . Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació 
de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins al dia 30 d’abril 
de 2018. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a l’apartat 8è de 
les bases, mitjançant el formulari disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat). La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament mitjançant signatura 
electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci 
AOC. 
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el 
centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà requerir que el 
sol·licitant, en el termini de deu dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la 
sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la 
documentació reclamada, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
s’entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que 
s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de 1 de gener de 2018 i fins la data 
de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
5. Termini per executar i justificar les subvencions 
Per als beneficiaris que s’acullin a la licitació agregada de la Diputació de Girona, el 
termini per presentar el certificat d’acord de Ple d’encàrrec de gestió i aprovació del 
conveni corresponent finalitza el 31 d’octubre de 2018. 
Per als beneficiaris que no s’acullin a la licitació agregada de la Diputació de Girona, 
el termini per publicar la licitació dels treballs finalitza el 28 de febrer de 2019. 
El termini per finalitzar els treballs de construcció i posada en funcionament de la 
instal·lació i presentar el compte justificatiu acompanyat de la documentació  que 
estableix el punt 12è de les bases serà de 16 mesos a partir de la notificació de la 
resolució d’atorgament de la subvenció. En el cas que els projectes subvencionats 
siguin licitats de forma agregada des de la Diputació, el termini de finalització de 
treballs i posada en funcionament de la instal·lació serà de 12 mesos a partir de la 
data del trasllat, per part de la Diputació a l’ajuntament, de la proposta de resolució 
d’adjudicació del contracte. 
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L'incompliment d'aquests terminis, comportarà la pèrdua del dret d'obtenir la 
subvenció, prèvia resolució de Presidència en els termes que estableix l'article 33 de 
l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona. 
6. Termini de resolució i notificació 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de sis 
mesos a comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria, la qual serà 
notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la 
sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d’adopció de l’acord. Un cop transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades 
les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant del 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 al de la notificació. 
8. Pagament 
Es pagarà una bestreta del 95 % de l’import de la subvenció, com a pagament a 
justificar, prèvia sol·licitud del beneficiari, una vegada s’hagi aportat el certificat de 
l’encàrrec de gestió, quan el beneficiari s’aculli a la modalitat de licitació agregada, o 
bé una vegada s’hagi publicat la licitació, quan l’ajuntament liciti pel seu compte. La 
justificació final s’haurà de fer en el termini que determina aquesta convocatòria, 
mitjançant la documentació definida en el punt 12è de les bases. 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al 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 al 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 351.500,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/76200 de l'any 2018. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
perquè resolgui els recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
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Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
16. JG955/000009/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Declarar la pèrdua del dret a 
obtenir la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern a 
l'Ajuntament de Cantallops (Exp. 2017/3806).  

 
Mitjançant acord de la Junta de Govern d’aquesta Diputació de 20 de juny de 2017 es 
va aprovar la concessió d’una subvenció d’import 603,33 euros a l’Ajuntament de 
Cantallops (2017/3806), amb un termini per a justificar la subvenció fins el 15 de 
novembre de 2017, dins de la convocatòria de 2017 de subvencions als ajuntaments 
de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per facilitar-los l’accés a les 
noves tecnologies.  
 
Vist que se li ha fet un requeriment a l’Ajuntament de Cantallops per justificar la 
subvenció amb data de 21 de novembre de 2017 (R.S.) i que se li donaven 15 dies 
hàbils, comptats a partir del dia següent al del requeriment, per justificar.  
 
Vist que se l’Ajuntament de Cantallops no ha presentat la justificació. 
 
Vista la fiscalització realitzada segons la ICI aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona en data vint de maig de 2014, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat de Sistemes i Tecnologies de la Informació, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Declarar la pèrdua del dret a obtenir la subvenció concedida per acord de la 
Junta de Govern de 20 de juny de 2017 a l’Ajuntament de Cantallops, dins de la 
convocatòria de 2017 de subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de 
fins a 30.000 habitants per facilitar-los l'accés a les noves tecnologies, atès que 
l’Ajuntament no ha presentat la justificació. 
 
Segon. Atorgar un termini de 15 dies de tràmit d'audiència per a la presentació de les 
al·legacions o documents que estimin convenients. 
 
Tercer. Si una vegada exhaurit el termini establert en el punt segon, no s'ha rebut cap 
documentació, s'ordenarà el tancament i arxiu de l'expedient. 
 
Quart. Notificar l’acord precedent a l’Ajuntament de Cantallops. 
 
17. JG955/000011/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Declarar la pèrdua del dret a 
obtenir la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern a 
l'Ajuntament de Pontós (Exp. 2017/3503).  

 
Mitjançant acord de la Junta de Govern d’aquesta Diputació de 20 de juny de 2017 es 
va aprovar la concessió d’una subvenció d’import 573,33 euros a l’Ajuntament de 
Pontós (2017/3503), amb un termini per a justificar la subvenció fins el 15 de 
novembre de 2017, dins de la convocatòria de 2017 de subvencions als ajuntaments 
de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per facilitar-los l’accés a les 
noves tecnologies.  
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Vist que l’Ajuntament de Pontós ha presentat la justificació amb un concepte que no 
és subvencionable, amb les signatures no vàlides i sense publicitat. 
 
Vist que se li ha fet un requeriment a l’Ajuntament de Pontós per a justificar la 
subvenció correctament amb data de 22 de novembre de 2017 (R.S.) i que se li 
donaven 15 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al del requeriment, per a 
justificar.  
 
Vist que se l’Ajuntament de Pontós no ha presentat la justificació esmenada. 
 
Vista la fiscalització realitzada segons la ICI aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona en data vint de maig de 2014, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat de Sistemes i Tecnologies de la Informació, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Declarar la pèrdua del dret a obtenir la subvenció concedida per acord de la 
Junta de Govern de 20 de juny de 2017 a l’Ajuntament de Pontós, dins de la 
convocatòria de 2017 de subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de 
fins a 30.000 habitants per facilitar-los l'accés a les noves tecnologies, atès que 
l’Ajuntament no ha presentat la justificació. 
 
Segon. Atorgar un termini de 15 dies de tràmit d'audiència per a la presentació de les 
al·legacions o documents que estimin convenients. 
 
Tercer. Si una vegada exhaurit el termini establert en el punt segon, no s'ha rebut cap 
documentació, s'ordenarà el tancament i arxiu de l'expedient. 
 
Quart. Notificar l’acord precedent a l’Ajuntament de Pontós. 
 
18. JG955/000010/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Declarar la pèrdua del dret a 
obtenir la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern a 
l'Ajuntament de la Selva de Mar( Exp. 2017/3028).  

 
Mitjançant acord de la Junta de Govern d’aquesta Diputació de 20 de juny de 2017 es 
va aprovar la concessió d’una subvenció d’import 556,70 euros a l’Ajuntament de la 
Selva de Mar (2017/3028), amb un termini per a justificar la subvenció fins el 15 de 
novembre de 2017, dins de la convocatòria de 2017 de subvencions als ajuntaments 
de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per facilitar-los l’accés a les 
noves tecnologies.  
 
Vist que se li ha fet un requeriment a l’Ajuntament de la Selva de Mar per a justificar la 
subvenció amb data de 21 de novembre de 2017 (R.S.) i que se li donaven 15 dies 
hàbils, comptats a partir del dia següent al del requeriment, per justificar.  
 
Vist que se l’Ajuntament de la Selva de Mar no ha presentat la justificació. 
 
Vista la fiscalització realitzada segons la ICI aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona en data vint de maig de 2014, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat de Sistemes i Tecnologies de la Informació, per unanimitat, acorda: 
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Primer. Declarar la pèrdua del dret a obtenir la subvenció concedida per acord de la 
Junta de Govern de 20 de juny de 2017 a l’Ajuntament de la Selva de Mar, dins de la 
convocatòria de 2017 de subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de 
fins a 30.000 habitants per facilitar-los l'accés a les noves tecnologies, atès que 
l’Ajuntament no ha presentat la justificació. 
 
Segon. Atorgar un termini de 15 dies de tràmit d'audiència per a la presentació de les 
al·legacions o documents que estimin convenients. 
 
Tercer. Si una vegada exhaurit el termini establert en el punt segon, no s'ha rebut cap 
documentació, s'ordenarà el tancament i arxiu de l'expedient. 
 
Quart. Notificar l’acord precedent a l’Ajuntament de la Selva de Mar. 
 
19. Proposicions urgents 
 
No se’n presenten. 
 
20. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.30 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
__________________________________________________________________ 
 
El president accidental El secretari general 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Noguer Planas Jordi Batllori i Nouvilas 
 


		2018-02-13T14:30:51+0100
	CPISR-1 C Jordi Batllori i Nouvilas


		2018-03-13T14:43:16+0100
	CPISR-1 Miquel Noguer Planas




