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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 957 
 
 
Número: 957 
Caràcter: Ordinària 
Data: 6 de febrer de 2018 
Hora d’inici: 10.10 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2018/783 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero President accidental 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Han excusat la seva absència 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà  President 
Sr. Miquel Noguer i Planas  Vicepresident 1r 
Sr. Jordi Camps i Vicente  Diputat 
Sr. Albert Piñeira i Brosel  Vicepresident 3r 

 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sra. Marta Felip i Torres   Diputada 
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sr. Juan José Serrán i Báez Cap de Gabinet de Presidència 
 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de 

gener de 2018 
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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. JG957/000002/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Aprovació de la convocatòria del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/507) 

4. JG957/000005/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions als centres 
de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos educatius de la 
Diputació de Girona - curs 2018-2019 (exp. 2018/314) 

5. JG957/000006/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions als Consells 
Comarcals per al finançament de les activitats i projectes culturals de les 
Oficines Joves,  capitals de comarcal i municipis de més de 30.000 hab. de les 
comarques gironines, anualitat 2018 (exp. 2018/320) 

6. JG957/000007/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions per la foment 
de projectes culturals als museus de les comarques gironines - anualitat 2018 
(exp. 2018/331) 

7. JG957/000010/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions per 
l'atorgament de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes 
autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del Cicle de 
Concerts de Música de Cobla - Anualitat 2018 (exp. 2017/7666) 

8. JG957/000005/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions del programa de 
suport a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera 
del Montseny 2018 (exp. 2018/480) 

 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
9. JG957/000001/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Convocatòria de subvencions per al finançament de 
l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques 
gironines. Anualitat 2018 (exp. 2018/399) 

10. JG957/000001/2018-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Entitat Municipal Descentralitzada 
de l'Estartit dels serveis que l'oficina de suport a l'administració electrònica 
ofereix als ens locals (exp. 2017/9087) 

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

30 de gener de 2018 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de gener 
de 2018, 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. JG957/000002/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació de la convocatòria 
del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/507) 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria és iniciar i regular el procediment d’atorgament de 
subvencions de l’any 2018 previstes en les bases del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, aprovades pel Ple de la Diputació en sessió del 19 de desembre de 2017,  
publicades i sotmeses a informació pública en el BOP núm. 4, de 5 de gener de 2018, i 
per referència al DOGC núm. 7539, de 19 de gener de 2018.  
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta al que estableixen 
l'Ordenança general de subvencions, i la Llei 38/2003, general de subvencions. 
L’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, d’acord amb el que 
estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents anteriors i l’informe del cap del servei, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència no competitiva per a la 
concessió de subvencions dins del programa Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, anualitat 2018, el text de la qual es transcriu com segueix: 
 
«CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA 
I CULTURAL, ANUALITAT 2018 
 
1. Objecte i finalitat  
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim de 
concurrència no competitiva destinades als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial 
de la Diputació de Girona dins del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
per finançar despeses d’inversió i transferències de capital, despeses corrents en 
serveis obligatoris, activitats de caràcter cultural, projectes que facilitin l’accés a les 
noves tecnologies i actuacions en camins, d’acord amb les bases específiques 
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reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 19 de desembre de 
2017 i publicades al BOP núm. 4, de 5 de gener de 2018. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 18.991.100,00 €. El crèdit pressupostari 
va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
 

Aplicació pressupostària 2018 Import Núm. exp.  

400/9420/46201 
Fons de subvencions per a 
despeses corrents assist. i coop. 
mun. 

7.015.815,00 2018/507 

400/9420/76201 
Fons de subvencions per a 
inversions assist. i coop. mun. 

4.588.543,00 2018/507 

500/3340/46201 Fons de Cooperació Cultural Local 2.748.000,00 2018/583 

510/4910/76200 
Programa ajuts a aj. noves 
tecnologies 

370.000,00 2018/582 

  Total 2018 14.722.358,00   

Aplicació pressupostària 2019     

400/9420/76201 
Fons de subvencions per a 
inversions assist. i coop. mun. 

4.268.742,00 2018/507 

  TOTAL FONS  18.991.100,00   

 
L’import assignat anteriorment a cada aplicació pressupostària podrà ser modificat en 
l’acord de concessió de les subvencions, sense superar l’import total de la 
convocatòria, en funció de les sol·licituds presentades en les diferents línies de 
subvenció, prèvia tramitació, si s’escau, de la modificació pressupostària corresponent.  
El crèdit total assignat podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 
35.000,00 €, per atendre variacions a l’alça en el càlcul individualitzat de les 
subvencions per l’aplicació dels criteris de càlcul establerts a les bases reguladores. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit corresponent amb caràcter previ a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir del dia 15 de febrer de 2018 i 
fins al dia 15 de març de 2018, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona i hauran d’estar signades pel representant legal de l’ajuntament 
amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora 
reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.  
Caldrà omplir una sol·licitud per ajuntament i s’haurà de presentar per via telemàtica a 
l’Àrea de Cooperació Municipal mitjançant la plataforma EACAT.  
4. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà en les dates següents: 
– Despeses culturals    15 novembre 2018 
– Despeses corrents    15 novembre 2018 
– Despeses d’inversió    30 setembre 2019 
– Accés a les noves tecnologies  15 novembre 2018 
– Actuacions en camins municipals  15 novembre 2018 
La justificació s’haurà de presentar en els diferents models establerts per la Diputació 
per a cada línia de subvenció, els quals estaran disponibles a la seva web. La 
documentació justificativa de les subvencions està regulada als articles 11è i 20è de 
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les bases del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, a l’article 5è de les bases 
específiques del fons de subvencions per facilitar l’accés a les noves tecnologies, i a 
l’article 4t de les bases específiques del fons de subvencions per a actuacions en 
camins. 
5. 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 resolució 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.  
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució és procedent interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des de 
l’endemà de la notificació de la resolució. Alternativament, i de forma potestativa, es 
pot interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació.  
7. Publicitat 
La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web corporatiu, 
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.» 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 18.991.100,00 
€ distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents, tot 
condicionant la despesa de l'exercici futur 2019 a l'existència de crèdit en el 
corresponent pressupost: 
 

Aplicació pressupostària 2018 Import Núm. exp.  

400/9420/46201 
Fons de subvencions per a 
despeses corrents assist. i coop. 
mun. 

7.015.815,00 2018/507 

400/9420/76201 
Fons de subvencions per a 
inversions assist. i coop. mun. 

4.588.543,00 2018/507 

500/3340/46201 Fons de Cooperació Cultural Local 2.748.000,00 2018/583 

510/4910/76200 
Programa ajuts a aj. noves 
tecnologies 

370.000,00 2018/582 

  Total 2018 14.722.358,00   

Aplicació pressupostària 2019     

400/9420/76201 
Fons de subvencions per a 
inversions assist. i coop. mun. 

4.268.742,00 2018/507 

  TOTAL FONS  18.991.100,00   

 
Tercer. Aprovar l’import màxim de les subvencions que poden sol·licitar els 
ajuntaments, en aplicació dels criteris que estableixen les bases reguladores, el qual 
s’adjunta a la proposta com a annex I i s’integra en aquest acord a tots els efectes 
legals. 
 
Quart. Facultar àmpliament el president de la corporació a l’efecte d’executar aquest 
acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
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la Província de Girona, per resoldre 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’hagin pogut advertir. 
 
Cinquè. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
Sisè. Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions 
contra les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi de comportar 
un canvi en les seves determinacions. 
Setè. Notificar aquest acord als ajuntaments beneficiaris. 
 
ANNEX I 
 

FONS 2018  C 
Cooperació 
Municipal 

85% 

Cooperació 
Cultural 15% 

Camins 
Noves 

Tecnologies 
TOTAL 

Agullana  AE  40.365,00   7.123,00  1.600,00  887,45   49.975,45

Aiguaviva  GI  37.709,00   6.655,00  1.100,00  866,34   46.330,34

Albanyà  AE  41.160,00   7.264,00  3.000,00  607,26   52.031,26

Albons  BE  36.420,00   6.427,00  1.100,00  862,28   44.809,28

Alp  CE  53.779,00   9.490,00  1.400,00  1.158,71   65.827,71

Amer  SE  58.981,00   10.409,00  1.400,00  1.460,42   72.250,42

Anglès  SE  93.718,00   16.538,00  900,00  2.774,87   113.930,87

Arbúcies  SE  118.328,00   20.882,00  2.800,00  3.159,83   145.169,83

Argelaguer  GA  32.495,00   5.734,00  1.100,00  721,78   40.050,78

Armentera, l’  AE  37.785,00   6.668,00  900,00  935,37   46.288,37

Avinyonet de 
Puigventós  AE  46.065,00   8.129,00 

1.000,00 
1.185,51   56.379,51

Banyoles  PE  265.979,00   46.938,00  800,00  8.426,57   322.143,57

Bàscara  AE  40.507,00   7.148,00  1.100,00  951,61   49.706,61

Begur  BE  85.795,00   15.140,00  1.000,00  2.147,09   104.082,09

Bellcaire 
d’Empordà  BE  35.592,00   6.281,00 

1.100,00 
821,26   43.794,26

Besalú  GA  56.782,00   10.020,00  800,00  1.542,04   69.144,04

Bescanó  GI  90.570,00   15.983,00  1.400,00  2.551,53   110.504,53

Beuda  GA  33.404,00   5.895,00  1.600,00  623,51   41.522,51

Bisbal 
d’Empordà, la  BE  164.908,00   29.101,00 

1.100,00 
4.925,43   200.034,43

Biure  AE  29.906,00   5.278,00  1.100,00  643,41   36.927,41

Blanes  SE  519.228,00   91.628,00  700,00  10.080,00   621.636,00

Boadella i les 
Escaules  AE  30.488,00   5.380,00 

1.100,00 
658,43   37.626,43

Bolvir  CE  33.096,00   5.840,00  1.100,00  704,32   40.740,32

Bordils  GI  46.516,00   8.209,00  800,00  1.237,49   56.762,49

Borrassà  AE  35.671,00   6.295,00  900,00  840,35   43.706,35
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Breda  SE  72.057,00   12.716,00  800,00  2.068,72   87.641,72

Brunyola  SE  35.442,00   6.254,00  1.600,00  699,85   43.995,85

Cabanelles  AE  36.836,00   6.501,00  3.000,00  657,62   46.994,62

Cabanes  AE  38.711,00   6.831,00  1.100,00  916,69   47.558,69

Cadaqués  AE  69.953,00   12.345,00  1.400,00  1.684,57   85.382,57

Caldes de 
Malavella  SE  124.790,00   22.022,00 

2.800,00 
3.535,04   153.147,04

Calonge  BE  177.528,00   31.328,00  1.100,00  4.937,20   214.893,20

Camós  PE  35.994,00   6.352,00  1.100,00  828,98   44.274,98

Campdevànol  RI  71.133,00   12.553,00  1.400,00  1.866,90   86.952,90

Campelles  RI  30.207,00   5.331,00  1.100,00  604,83   37.242,83

Campllong  GI  34.037,00   6.007,00  900,00  763,20   41.707,20

Camprodon  RI  72.229,00   12.746,00  2.900,00  1.449,05   89.324,05

Canet d’Adri  GI  40.255,00   7.104,00  1.600,00  835,48   49.794,48

Cantallops  AE  32.417,00   5.721,00  1.100,00  680,76   39.918,76

Capmany  AE  36.747,00   6.485,00  1.600,00  802,99   45.634,99

Cassà de la Selva  GI  159.394,00   28.128,00  1.100,00  4.704,52   193.326,52

Castellfollit de la 
Roca  GA  37.740,00   6.660,00 

900,00 
936,18   46.236,18

Castelló 
d’Empúries  AE  181.347,00   32.003,00 

1.100,00 
4.931,92   219.381,92

Castell‐Platja 
d’Aro  BE  188.788,00   33.315,00 

1.100,00 
4.851,52   228.054,52

Cellera de Ter, la  SE  52.514,00   9.267,00  1.000,00  1.364,59   64.145,59

Celrà  GI  94.331,00   16.647,00  900,00  2.733,05   114.611,05

Cervià de Ter  GI  38.275,00   6.754,00  900,00  924,81   46.853,81

Cistella  AE  32.892,00   5.805,00  1.600,00  673,45   40.970,45

Colera  AE  36.060,00   6.363,00  1.600,00  745,33   44.768,33

Colomers  BE  28.519,00   5.033,00  900,00  622,70   35.074,70

Corçà  BE  42.980,00   7.585,00  1.000,00  1.055,57   52.620,57

Cornellà del 
Terri  PE  57.949,00   10.226,00 

1.400,00 
1.475,85   71.050,85

Crespià  PE  30.477,00   5.378,00  1.100,00  655,18   37.610,18

Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de 
l’Heura  BE  55.695,00   9.828,00 

2.900,00 

1.076,28   69.499,28

Darnius  AE  37.578,00   6.631,00  1.600,00  779,03   46.588,03

Das  CE  30.840,00   5.442,00  1.100,00  640,56   38.022,56

Escala, l’  AE  169.726,00   29.952,00  800,00  4.775,99   205.253,99

Espinelves  OS  30.835,00   5.442,00  1.100,00  632,44   38.009,44

Espolla  AE  37.193,00   6.563,00  1.600,00  721,78   46.077,78

Esponellà  PE  33.407,00   5.895,00  1.100,00  725,43   41.127,43

Far d'Empordà, 
el  AE  33.850,00   5.974,00 

900,00 
780,66   41.504,66

Figueres  AE  601.754,00   106.192,00  700,00  10.080,00   718.726,00

Flaçà  GI  38.859,00   6.857,00  800,00  976,38   47.492,38

Foixà  BE  32.296,00   5.699,00  1.100,00  677,11   39.772,11

Fontanals de 
Cerdanya  CE  35.769,00   6.312,00 

1.600,00 
731,93   44.412,93
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Fontanilles  BE  28.856,00   5.092,00  900,00  606,05   35.454,05

Fontcoberta  PE  45.710,00   8.067,00  1.000,00  1.151,40   55.928,40

Forallac  BE  55.230,00   9.746,00  2.900,00  1.243,58   69.119,58

Fornells de la 
Selva  GI  59.276,00   10.461,00 

1.000,00 
1.611,07   72.348,07

Fortià  AE  35.791,00   6.316,00  1.100,00  844,82   44.051,82

Garrigàs  AE  33.708,00   5.948,00  1.100,00  727,06   41.483,06

Garrigoles  BE  28.939,00   5.107,00  900,00  619,85   35.565,85

Garriguella  AE  39.409,00   6.955,00  1.600,00  895,58   48.859,58

Ger  CE  36.999,00   6.529,00  1.600,00  721,78   45.849,78

Girona  GI  722.500,00   127.500,00  1.000,00  10.080,00   861.080,00

Gombrèn  RI  34.234,00   6.041,00  1.600,00  625,13   42.500,13

Gualta  BE  31.840,00   5.619,00  900,00  709,19   39.068,19

Guils de 
Cerdanya  CE  36.332,00   6.412,00 

1.600,00 
763,20   45.107,20

Hostalric  SE  76.559,00   13.511,00  800,00  2.217,34   93.087,34

Isòvol  CE  30.705,00   5.418,00  1.100,00  659,65   37.882,65

Jafre  BE  31.187,00   5.504,00  900,00  709,60   38.300,60

Jonquera, la  AE  79.502,00   14.030,00  2.900,00  1.831,98   98.263,98

Juià  GI  30.818,00   5.439,00  900,00  685,64   37.842,64

Lladó  AE  36.779,00   6.490,00  1.100,00  863,90   45.232,90

Llagostera  GI  141.398,00   24.953,00  2.800,00  3.891,57   173.042,57

Llambilles  GI  36.397,00   6.423,00  1.100,00  840,76   44.760,76

Llanars  RI  35.544,00   6.272,00  1.600,00  755,89   44.171,89

Llançà  AE  98.566,00   17.394,00  1.400,00  2.497,53   119.857,53

Llers  AE  43.393,00   7.658,00  1.400,00  1.041,76   53.492,76

Llívia  CE  47.160,00   8.322,00  1.000,00  1.124,60   57.606,60

Lloret de Mar  SE  523.806,00   92.436,00  1.000,00  10.080,00   627.322,00

Llosses, les  RI  44.692,00   7.887,00  3.000,00  635,28   56.214,28

Maçanet de 
Cabrenys  AE  45.545,00   8.037,00 

3.000,00 
836,70   57.418,70

Maçanet de la 
Selva  SE  118.103,00   20.842,00 

1.300,00 
3.320,23   143.565,23

Madremanya  GI  31.070,00   5.483,00  1.100,00  665,33   38.318,33

Maià de 
Montcal  GA  33.345,00   5.884,00 

1.100,00 
716,09   41.045,09

Masarac  AE  30.854,00   5.445,00  1.100,00  663,30   38.062,30

Massanes  SE  39.295,00   6.934,00  1.600,00  842,79   48.671,79

Meranges  CE  32.226,00   5.687,00  1.600,00  590,21   40.103,21

Mieres  GA  33.282,00   5.873,00  1.600,00  679,14   41.434,14

Mollet de 
Peralada  AE  28.614,00   5.049,00 

900,00 
625,54   35.188,54

Molló  RI  36.264,00   6.400,00  1.600,00  688,89   44.952,89

Montagut i Oix  GA  50.296,00   8.876,00  3.000,00  923,19   63.095,19

Mont‐ras  BE  48.426,00   8.546,00  1.000,00  1.250,48   59.222,48

Navata  AE  44.580,00   7.867,00  1.000,00  1.080,74   54.527,74

Ogassa  RI  35.021,00   6.180,00  1.600,00  642,59   43.443,59

Olot  GA  443.554,00   78.274,00  1.000,00  10.080,00   532.908,00

Ordis  AE  31.370,00   5.536,00  900,00  697,82   38.503,82
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Osor  SE  38.290,00   6.757,00  3.000,00  720,97   48.767,97

Palafrugell  BE  328.396,00   57.952,00  1.000,00  9.777,97   397.125,97

Palamós  BE  255.792,00   45.140,00  800,00  7.754,93   309.486,93

Palau de Santa 
Eulàlia  AE  27.914,00   4.926,00 

900,00 
588,99   34.328,99

Palau‐sator  BE  31.264,00   5.517,00  1.100,00  665,74   38.546,74

Palau‐saverdera  AE  46.680,00   8.238,00  1.000,00  1.141,25   57.059,25

Palol de Revardit  PE  34.141,00   6.025,00  1.100,00  743,30   42.009,30

Pals  BE  63.719,00   11.245,00  1.400,00  1.552,60   77.916,60

Pardines  RI  32.100,00   5.665,00  1.600,00  614,98   39.979,98

Parlavà  BE  31.271,00   5.518,00  900,00  710,00   38.399,00

Pau  AE  34.067,00   6.012,00  1.100,00  768,07   41.947,07

Pedret i Marzà  AE  29.187,00   5.151,00  900,00  625,54   35.863,54

Pera, la  BE  32.765,00   5.782,00  1.100,00  735,58   40.382,58

Peralada  AE  56.625,00   9.993,00  1.400,00  1.304,90   69.322,90

Planes 
d'Hostoles, les  GA  51.576,00   9.102,00 

1.400,00 
1.211,50   63.289,50

Planoles  RI  32.387,00   5.715,00  1.100,00  673,05   39.875,05

Pont de Molins  AE  33.311,00   5.878,00  900,00  765,63   40.854,63

Pontós  AE  30.405,00   5.366,00  1.100,00  647,47   37.518,47

Porqueres  PE  85.623,00   15.110,00  1.400,00  2.415,50   104.548,50

Port de la Selva, 
el  AE  47.327,00   8.352,00 

1.600,00 
952,83   58.231,83

Portbou  AE  41.962,00   7.405,00  800,00  999,53   51.166,53

Preses, les  GA  49.500,00   8.735,00  800,00  1.266,32   60.301,32

Puigcerdà  CE  141.420,00   24.956,00  900,00  4.139,27   171.415,27

Quart  GI  73.737,00   13.012,00  1.400,00  1.999,68   90.148,68

Queralbs  RI  41.728,00   7.364,00  3.000,00  621,48   52.713,48

Rabós  AE  34.433,00   6.076,00  1.600,00  621,07   42.730,07

Regencós  BE  30.140,00   5.319,00  900,00  663,30   37.022,30

Ribes de Freser  RI  56.367,00   9.947,00  1.400,00  1.274,03   68.988,03

Riells i Viabrea  SE  77.710,00   13.714,00  1.400,00  2.142,62   94.966,62

Ripoll  RI  168.175,00   29.678,00  2.700,00  4.858,83   205.411,83

Riudarenes  SE  58.819,00   10.380,00  1.400,00  1.421,03   72.020,03

Riudaura  GA  34.529,00   6.093,00  1.600,00  742,89   42.964,89

Riudellots de la 
Selva  SE  55.166,00   9.735,00 

1.000,00 
1.373,93   67.274,93

Riumors  AE  29.651,00   5.233,00  900,00  658,02   36.442,02

Roses  AE  297.454,00   52.492,00  1.100,00  8.353,07   359.399,07

Rupià  BE  29.518,00   5.209,00  900,00  657,21   36.284,21

Sales de Llierca  GA  32.410,00   5.720,00  1.600,00  609,70   40.339,70

Salt  GI  378.005,00   66.707,00  500,00  10.080,00   455.292,00

Sant Andreu 
Salou  GI  28.290,00   4.992,00 

900,00 
610,92   34.792,92

Sant Aniol de 
Finestres  GA  37.216,00   6.568,00 

1.600,00 
697,41   46.081,41

Sant Climent 
Sescebes  AE  36.783,00   6.491,00 

1.600,00 
808,27   45.682,27
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Sant Feliu de 
Buixalleu  SE  45.529,00   8.034,00 

3.000,00 
885,02   57.448,02

Sant Feliu de 
Guíxols  BE  299.202,00   52.800,00 

700,00 
9.370,28   362.072,28

Sant Feliu de 
Pallerols  GA  47.338,00   8.354,00 

1.400,00 
1.094,96   58.186,96

Sant Ferriol  GA  34.475,00   6.084,00  1.600,00  642,59   42.801,59

Sant Gregori  GI  77.042,00   13.596,00  1.400,00  2.026,48   94.064,48

Sant Hilari 
Sacalm  SE  107.668,00   19.000,00 

2.800,00 
2.815,07   132.283,07

Sant Jaume de 
Llierca  GA  37.794,00   6.669,00 

900,00 
895,98   46.258,98

Sant Joan de les 
Abadesses  RI  75.879,00   13.390,00 

2.900,00 
1.877,86   94.046,86

Sant Joan de 
Mollet  GI  31.785,00   5.609,00 

900,00 
752,23   39.046,23

Sant Joan les 
Fonts  GA  67.345,00   11.885,00 

1.400,00 
1.740,20   82.370,20

Sant Jordi 
Desvalls  GI  35.849,00   6.326,00 

1.100,00 
847,25   44.122,25

Sant Julià de 
Ramis  GI  70.424,00   12.428,00 

1.000,00 
1.949,74   85.801,74

Sant Julià del 
Llor i B.  SE  42.711,00   7.537,00 

800,00 
1.086,43   52.134,43

Sant Llorenç de 
la Muga  AE  33.351,00   5.886,00 

1.600,00 
651,93   41.488,93

Sant Martí de 
Llémena  GI  39.282,00   6.932,00 

1.600,00 
798,52   48.612,52

Sant Martí Vell  GI  31.207,00   5.507,00  1.100,00  649,50   38.463,50

Sant Miquel de 
Campmajor  PE  33.069,00   5.836,00 

1.600,00 
641,78   41.146,78

Sant Miquel de 
Fluvià  AE  35.033,00   6.182,00 

900,00 
852,94   42.967,94

Sant Mori  AE  28.807,00   5.084,00  900,00  621,07   35.412,07

Sant Pau de 
Segúries  RI  35.536,00   6.271,00 

900,00 
822,89   43.529,89

Sant Pere 
Pescador  AE  56.167,00   9.912,00 

1.000,00 
1.378,39   68.457,39

Santa Coloma de 
Farners  SE  193.879,00   34.214,00 

2.700,00 
5.769,65   236.562,65

Santa Cristina 
d'Aro  BE  103.646,00   18.290,00 

2.800,00 
2.659,14   127.395,14

Santa Llogaia 
d'Àlguema  AE  30.169,00   5.324,00 

900,00 
693,35   37.086,35

Santa Pau  GA  51.218,00   9.039,00  1.400,00  1.179,01   62.836,01

Sarrià de Ter  GI  87.846,00   15.502,00  600,00  2.601,48   106.549,48

Saus, Camallera i 
L.  AE  37.702,00   6.653,00 

1.100,00 
890,70   46.345,70

Selva de Mar, la  AE  29.114,00   5.138,00  900,00  627,57   35.779,57

Serinyà  PE  41.676,00   7.355,00  1.000,00  1.003,59   51.034,59
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Serra de Daró  BE  29.339,00   5.178,00  900,00  633,66   36.050,66

Setcases  RI  35.476,00   6.261,00  1.600,00  623,91   43.960,91

Sils  SE  102.099,00   18.018,00  1.300,00  2.949,89   124.366,89

Siurana  AE  29.061,00   5.128,00  1.100,00  614,57   35.903,57

Susqueda  SE  34.564,00   6.100,00  3.000,00  589,80   44.253,80

Tallada 
d'Empordà, la  BE  33.794,00   5.964,00 

1.100,00 
732,74   41.590,74

Terrades  AE  32.109,00   5.666,00  1.600,00  674,27   40.049,27

Torrent  BE  29.033,00   5.123,00  900,00  615,39   35.671,39

Torroella de 
Fluvià  AE  36.740,00   6.483,00 

1.100,00 
829,39   45.152,39

Torroella de 
Montgrí  BE  187.584,00   33.103,00 

2.700,00 
5.226,32   228.613,32

Tortellà  GA  36.590,00   6.457,00  1.100,00  867,96   45.014,96

Toses  RI  36.216,00   6.391,00  3.000,00  618,23   46.225,23

Tossa de Mar  SE  91.852,00   16.209,00  1.300,00  2.800,46   112.161,46

Ullà  BE  53.994,00   9.528,00  800,00  1.012,12   65.334,12

Ullastret  BE  30.977,00   5.466,00  1.100,00  669,80   38.212,80

Ultramort  BE  28.857,00   5.093,00  900,00  637,72   35.487,72

Urús  CE  30.896,00   5.452,00  1.100,00  620,26   38.068,26

Vajol, la  AE  27.337,00   4.824,00  900,00  584,53   33.645,53

Vall de Bianya, la  GA  54.827,00   9.675,00  2.900,00  1.063,69   68.465,69

Vall d'en Bas, la  GA  75.460,00   13.317,00  2.900,00  1.775,53   93.452,53

Vallfogona de 
Ripollès  RI  33.927,00   5.987,00 

1.600,00 
632,85   42.146,85

Vall‐llobrega  BE  37.893,00   6.687,00  900,00  925,22   46.405,22

Ventalló  AE  39.374,00   6.948,00  1.600,00  872,02   48.794,02

Verges  BE  41.233,00   7.276,00  800,00  1.020,65   50.329,65

Vidrà  OS  32.852,00   5.797,00  1.600,00  621,88   40.870,88

Vidreres  SE  129.395,00   22.834,00  1.300,00  3.657,27   157.186,27

Vilabertran  AE  36.926,00   6.516,00  900,00  923,19   45.265,19

Vilablareix  GI  59.877,00   10.566,00  800,00  1.642,75   72.885,75

Viladamat  AE  32.888,00   5.804,00  1.100,00  740,05   40.532,05

Viladasens  GI  30.521,00   5.386,00  1.100,00  637,72   37.644,72

Vilademuls  PE  44.514,00   7.856,00  3.000,00  870,40   56.240,40

Viladrau  OS  46.601,00   8.224,00  2.900,00  971,51   58.696,51

Vilafant  AE  93.197,00   16.446,00  600,00  2.769,19   113.012,19

Vilajuïga  AE  41.423,00   7.310,00  1.000,00  1.006,03   50.739,03

Vilallonga de Ter  RI  40.187,00   7.092,00  3.000,00  714,87   50.993,87

Vilamacolum  AE  30.362,00   5.358,00  900,00  681,98   37.301,98

Vilamalla  AE  42.094,00   7.428,00  800,00  1.015,37   51.337,37

Vilamaniscle  AE  28.938,00   5.107,00  900,00  630,82   35.575,82

Vilanant  AE  32.924,00   5.810,00  1.100,00  712,84   40.546,84

Vila‐sacra  AE  35.312,00   6.231,00  900,00  836,70   43.279,70

Vilaür  AE  28.211,00   4.979,00  900,00  608,89   34.698,89

Vilobí d'Onyar  SE  69.567,00   12.277,00  1.400,00  1.824,26   85.068,26

Vilopriu  BE  30.557,00   5.393,00  1.100,00  634,07   37.684,07

TOTAL     15.572.000,00   2.748.000,00  301.100,00  370.000,00   18.991.100,00
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4. JG957/000005/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions als 
centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la 
memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos 
educatius de la Diputació de Girona - curs 2018-2019 (exp. 2018/314) 

 
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 temes educatius. L’objectiu d’aquesta línia és 
posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i com a base 
del creixement cultural de la ciutadania. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions als centres de conservació, difusió i 
interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa 
"Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona, aprovades pel Ple de la 
Diputació, en la sessió de 19 de desembre de 2017, i publicades de forma inicial 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 president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del 
patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos 
educatius de la Diputació de Girona – curs 2018-2019, el text de la qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del 
patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos 
educatius de la Diputació de Girona – curs 2018-2019 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als centres de conservació, 
difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del 
programa "Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona, destinades al 
finançament d’activitats pedagògiques per als centres d’ensenyament de les 
comarques gironines, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel 
Ple de la Diputació en la sessió de 19 de desembre de 2017, publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 4 , de 5 de gener de 2018. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 120.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els 
següents: 
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Any Aplicació pressupostària Import (en €) 
2018 500/3260/46200 – Ajuts a 

Ajuntaments programes educatius 
Cooperació Cultural 

10.000,00 € 

2019 500/3260/46200 - Ajuts a 
Ajuntaments programes educatius 
Cooperació Cultural 

110.000,00 € 

 Total 120.000,00 € 
 
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, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries.  
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i l’aprovació de 
l’augment de la convocatòria. 
La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per 
les escoles és, com a màxim, del 70 % del cost, amb un límit de 2,25 €/alumne per a 
activitats de mitja jornada i de 3,15 €/alumne per a activitats d’una jornada. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG i finalitzarà el 16 de març del 2018. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació que preveu 
l’article 7 de les bases reguladores. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.  
— Ajuntaments/ens públics: EACAT  
— Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per 
a tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM  
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 
La notificació es farà mitjançant la publicació de la resolució al tauler electrònic de la 
Diputació de Girona i constarà de la relació dels beneficiaris, així com dels 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el 
termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació.  
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació de Girona, al 
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 l’extracte al BOPG. 
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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 del curs 2018-2019, per un import 
màxim de CENT VINT MIL EUROS (120.000,00 €), tot condicionant a l’existència de 
crèdit adequat i suficient al pressupost de 2019; amb càrrec de 10.000,00 euros a 
l’aplicació pressupostària 500/3260/46200 del pressupost de la Diputació de 2018 i 
110.000,00 euros amb càrrec a la corresponent aplicació del pressupost de l’exercici 
2019. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
5. JG957/000006/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions als 
Consells Comarcals per al finançament de les activitats i projectes 
culturals de les Oficines Joves,  capitals de comarcal i municipis de més 
de 30.000 hab. de les comarques gironines, anualitat 2018 (exp. 2018/320) 

 
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 donar suport als ens locals, entitats, 
associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les 
comarques de Girona.  
 
L’any 2016, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts va presentar l’estudi “La 
participació cultural de la joventut catalana 2001-2015”. Aquest estudi investiga 
l’evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut catalana 
durant els primers anys del segle XXI, un període marcat essencialment per dues 
grans transformacions històriques que, en alguns aspectes, poden considerar-se 
convergents i que tenen un impacte fonamental entre les generacions joves: la 
revolució de les tecnologies de la informació, la comunicació i l’organització (en tant 
que permeten noves formes de coordinació i interacció social) i la gran recessió, 
iniciada com una crisi financera a Amèrica del Nord en el seu origen, però que entre 
nosaltres ha tingut conseqüències devastadores, especialment pel que fa a 
l’ocupació juvenil i les condicions de transició i emancipació a la vida adulta.  
 
El mateix estudi posa de manifest que la joventut de Catalunya és consumidora 
cultural, però que té veritables problemes alhora d’accedir als productes 
desenvolupats des de polítiques públiques estrictament culturals. La solució 
proposada per a poder arribar a aquest col·lectiu de la societat i consolidar 
programes culturals efectius és el treball en col·laboració entre les administracions 
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competents de cultura i de joventut. Amb aquest treball coordinat, es poden establir 
polítiques culturals per garantir l’accés a la cultura, crear hàbits de consum cultural, a 
la vegada que oferir un espai de desenvolupament de la creativitat cultural de 
l’individu jove.  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per al finançament de les activitats i 
projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 
30.000 habitants de les comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació en la 
sessió de 23 de gener de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) núm. 21 de 30 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 president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions als consells comarcals, per al finançament de les activitats 
i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 
30.000 habitants de les comarques gironines, el text de la qual es transcriu literalment 
a continuació: 
 
"CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS CONSELLS COMARCALS PER AL 
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS DE LES 
OFICINES JOVES, CAPITALS DE COMARCA I MUNICIPIS DE MÉS DE 30.000 
HABITANTS DE LES COMARQUES GIRONINES, ANUALITAT 2018 
1. Objecte i finalitat 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades al finançament de les activitats i projectes 
culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 30.000 
habitants de les comarques de Girona, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 23 de gener 
de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 21 de 
30 de gener de 2018. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 50.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 
 
Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2018 500/3340/46506 – Ajuts a consells comarcals – 

Polítiques cult. Oficines Joves 
50.000,00 € 

 Total 50.000,00 € 
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Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addicional, derivada de 
l’augment dels crèdits pressupostaris previstos inicialment per les aplicacions 
detallades en el quadre anterior mitjançant una modificació de crèdit.  
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
Si la quantia addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió 
qualificadora, es proposarà concedir entre els sol·licitants que no s’haguessin pogut 
atendre per manca pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i segona la puntuació 
obtinguda per la Comissió qualificadora. 
Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’exposició pública de les 
bases específiques reguladores, queda condicionada a la seva aprovació definitiva. 
En cas necessari, en l’acord de la resolució es podran redistribuir aquestes dotacions 
en funció de les sol·licituds rebudes, amb la modificació pressupostària prèvia, si 
escau. 
En cas de no esgotar les dotacions previstes, aquestes retornaran a les 
consignacions pressupostàries inicialment previstes en els pressupostos generals de 
la Diputació de Girona.  
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 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, acompanyat de la 
documentació que preveu l’article 6 de les bases reguladores. 
La presentació de les sol·licituds, que 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. 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de 
novembre del 2017 i fins a 31 d’octubre de 2018. 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. 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. 
4.2. 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.  
5. 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.  
6. 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. 
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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 de l’exercici 2018, per un import 
màxim de 50.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46506 del 
pressupost de l’exercici 2018.  
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
6. JG957/000007/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions per la 
foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines - 
anualitat 2018 (exp.2018/331) 

 
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 donar suport als equipaments museístics 
integrats a la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques Gironines. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per al foment de projectes culturals als 
museus de les comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió 
de 23 de gener de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) núm. 21 de 30 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 president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les 
comarques gironines, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
"CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE PROJECTES 
CULTURALS ALS MUSEUS DE LES COMARQUES GIRONINES – ANUALITAT 
2018 
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1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades que siguin titulars de museus en algun dels municipis 
de les comarques gironines, els quals estiguin registrats al catàleg oficial (art. 5 de la 
Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus), amb un pressupost anual de fins a 
5.000.000,00 € i que estiguin formalment adherits a la Xarxa mitjançant declaració 
unilateral del museu del conveni marc, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de gener de 2018, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 21 de 30 de 
gener de 2018. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import inicial estimat destinat a la convocatòria és de 270.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2018 500/3330/46200 135.000,00 €
2018 500/3330/48000 135.000,00 €
 Total 270.000,00 €

Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addicional, derivada de 
l’augment dels crèdits pressupostaris previstos inicialment per les aplicacions 
detallades en el quadre anterior a conseqüència de la incorporació de la subvenció 
directa de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) a la Diputació de Girona. 
En el cas d’incorporar la quantia addicional, la resolució de la concessió de 
subvencions d’aquesta, en cap cas pot alterar la resolució inicial de la present 
convocatòria. 
L'efectivitat de la quantia addicional quedarà condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit i a la tramitació del conseqüent expedient de modificació de 
crèdit. 
En cas necessari, en l’acord de la resolució es podran redistribuir aquestes dotacions 
en funció de les sol·licituds rebudes, amb la modificació pressupostària prèvia, si 
escau. 
En cas de no esgotar les dotacions previstes, aquestes retornaran a les 
consignacions pressupostàries inicialment previstes en els pressupostos generals de 
la Diputació de Girona.  
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 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, acompanyat de la 
documentació que preveu l’article 5 de les bases reguladores. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.  
- Ajuntaments/ens públics: EACAT  
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a 
tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM  
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de 
novembre del 2017 i fins a 31 d’octubre de 2018. 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. 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. 
4.2. 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.  
5. 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.  
6. 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. 
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 270.000,00 
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Pressupost  Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import (en €) 

Anualitat 
2018 

500/3330/46200 Programa museus municipals 
Cooperació Cultural 

135.000,00 € 

Anualitat 
2018 

500/3330/48000 Programa de museus per a entitats 
no lucratives Coop. Cult. 

135.000,00 € 

Total € 270.000,00 € 

 
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, 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. 
 
7. JG957/000010/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions per 
l'atorgament de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes 
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autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del Cicle 
de Concerts de Música de Cobla - Anualitat 2018 (exp.2017/7666) 

 
La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les 
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment 
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament 
d’activitats culturals en els municipis de la demarcació. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per a cultura popular i tradicional. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades 
amb la cultura popular i tradicional catalana, així com garantir la difusió i el 
coneixement dels elements i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni 
festiu de Catalunya. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes 
autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del cicle de concerts 
de música de cobla, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 15 de 
desembre de 2015,  publicades de forma al BOPG núm. 7, de 13 de gener de 2016. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals 
de les comarques gironines per a la realització del cicle de concerts de música de 
cobla , el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS ADREÇADES ALS AJUNTAMENTS O ORGANISMES AUTÒNOMS 
LOCALS DE LES COMARQUES GIRONINES PER A LA REALITZACIÓ DEL CICLE 
DE CONCERTS DE MÚSICA DE COBLA – ANUALITAT 2018 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments de les 
comarques gironines o organismes autònoms locals, dins la línia de subvencions per 
a la realització de concerts de música de cobla, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 15 de desembre de 
2015, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 7, de 13 de 
gener de 2016. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
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L’import estimat destinat a la convocatòria és de VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS 
EUROS, (24.500,00 €). Les aplicacions pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els 
imports i la distribució d’anualitats són els següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2018 500/3340/46202 24.500,00 €
 Total 24.500,00 €

 
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. 
La presentació de les sol·licituds, que 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. 
Import de les subvencions 
Les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre d’entrada al Registre de l’EACAT, fins a 
exhaurir les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria. 
Les peticions que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera i es determinarà 
l’ordre de la llista en funció del registre d’entrada de la Diputació de Girona. 
En cas que es produeixin renúncies entre els beneficiaris, aquests es substituiran pels 
ajuntaments peticionaris que hagin quedat en llista d’espera i sempre respectant 
l’ordre establert en la resolució corresponent. La substitució es formalitzarà mitjançant 
una resolució del vicepresident de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar.  
Els beneficiaris de la primera resolució de la convocatòria corresponent, que renunciïn 
a realitzar el concert, quedaran exclosos automàticament en la següent convocatòria 
de cicle de concerts de música de cobla. 
La cobla que portarà a terme els concerts és la Cobla La Principal de la Bisbal. El 
concert s’anomena “Per Sant Narcís, cada mosca en val per sis” 
El preu del caixet és de 3.500,00 €. La Diputació finançarà a cada ajuntament o 
organisme autònom local el 50% del caixet (1.750,00 €). 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran les actuacions dutes a terme entre el 15 de febrer i el 10 de 
desembre de 2018. 
Termini per justificar les subvencions 
El termini per a justificar les subvencions finalitzarà el 14 de desembre de 2018. 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. 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. 
4.2. 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.  
5. Règim de recursos 
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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.  
6. 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 de la convocatòria de l’exercici 2018, per un import 
màxim de 24.500,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46202 del 
pressupost de l’exercici 2018.  
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
8. JG957/000005/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions del programa 
de suport a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la 
Biosfera del Montseny 2018 (exp. 2018/480) 

 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora el 
programa del Parc Montseny, el qual preveu la línia de suport a projectes dins del 
Parc del Montseny. 
 
La Diputació de Girona, com a ens gestor del Parc Natural i Reserva de la Biosfera 
del Montseny conjuntament amb la Diputació de Barcelona convoca cada any un 
programa d'ajuts dirigit al finançament d’inversions en l'àmbit del parc destinat a 
compensar l’increment del cost derivat de l’aplicació de la normativa del Pla Especial i 
promoure les activitats compatibles amb la conservació dels valors del Parc i de la 
reserva de la Biosfera. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 23 de gener de 2018, va aprovar les 
bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a la realització 
de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, que es van 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número x de x de xxxx de 
2018. 
 
Tant el contingut com la tramitació de la convocatòria de subvencions del programa 
de suport a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del 
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Montseny 2018 s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
D’acord amb l’article segon de les bases reguladores de les subvencions per a la 
realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny 
Exp. 2017/9276, l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern. 
 
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 del programa de suport a la realització de projectes dins 
del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2018, el text de la qual es 
transcriu literalment a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LA 
REALITZACIÓ DE PROJECTES DINS DEL PARC NATURAL I RESERVA DE LA 
BIOSFERA DEL MONTSENY. ANUALITAT 2018 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva dins del programa de suport a la 
realització de projectes dins del Parc Natural i la Reserva de la Biosfera del Montseny, 
d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en 
la sessió de 23 de gener de 2018 i publicades al BOP núm. xx de data xx de xxxxx de 
2018. 
La finalitat de les subvencions és el foment de les actuacions que s’adiguin amb els 
objectius dels ajuts en les línies següents: 
- Les explotacions forestals (EF). 
- Les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR). 
- Les empreses de serveis (ES). 
- La millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic (PA). 
- Actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat (EES). 
- L’establiment, mitjançant un conveni amb la propietat, de reserves forestals 

destinades a conservar boscos madurs que es deixin a evolució natural (RF). 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 

I.L’import total destinat a la convocatòria és de cent nou mil euros. El crèdit 
pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia EF. 300/1700/77900 13.000,00
Línia EF. 300/1700/78200  10.000,00
Línia EAR. 300/1700/77900 10.000,00
Línia EAR. 300/1700/47900 10.000,00
Línia EAR. 300/1700/78200 3.000,00
Línia ES. 300/1700/77900 10.000,00
Línia ES. 300/1700/47900 14.000,00
Línia PA. 300/1700/77900 4.000,00
Línia PA. 300/1700/78200 2.000,00
Línia RF. 300/1700/77900 8.000,00
Línia EES. 300/1700/77900 10.000,00
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Línia EES. 300/1700/78200 15.000,00
Total 109.000,00

En cas de no esgotar-se el pressupost d’alguna de les partides, la disponibilitat 
excedent podrà ser utilitzada per cobrir les línies que puguin quedar mancades de 
pressupost per poder atendre el màxim de sol·licituds, una cop feta la corresponent 
modificació del pressupost, si és el cas. 
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 
data de publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i 
fins al dia 16 de març de 2018. 
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 
Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2018 i fins a la 
data de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
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 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 
procedeix 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 del 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 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. 
9. Condicionalitat 
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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 109.000,00 
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

  Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia EF. 300/1700/77900 13.000,00 
Línia EF. 300/1700/78200  10.000,00 
Línia EAR. 300/1700/77900 10.000,00 
Línia EAR. 300/1700/47900 10.000,00 
Línia EAR. 300/1700/78200 3.000,00 
Línia ES. 300/1700/77900 10.000,00 
Línia ES. 300/1700/47900 14.000,00 
Línia PA. 300/1700/77900 4.000,00 
Línia PA. 300/1700/78200 2.000,00 
Línia RF. 300/1700/77900 8.000,00 
Línia EES. 300/1700/77900 10.000,00 
Línia EES. 300/1700/78200 15.000,00 
Total 109.000,00 

 
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. 
 
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. 
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
9. JG957/000001/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Convocatòria de subvencions per 
al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport 
a les comarques gironines. Anualitat 2018 (exp. 2018/399) 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions de promoció i foment de l’activitat 
física i l’esport a les comarques gironines que es determinen en les bases 
específiques reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i 
foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines aprovades pel Ple de la 
Diputació el dia 19 de desembre de 2017, i publicades al BOP núm. 4 de 5 de gener 
de 2018. 
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La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta a l'establert a l'Ordenança 
General de subvencions i a la Llei 38/2003, general de subvencions, i l’òrgan 
competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern. 
 
Atesos els antecedents anteriors, l’informe del/la cap del centre gestor/servei de 18 de 
gener de 2018, i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel 
Ple de la Diputació de Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta 
del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, el text de la qual es transcriu com 
segueix: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE L’ACCIÓ DE 
PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT A LES COMARQUES 
GIRONINES. ANUALITAT 2018 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments, les entitats 
esportives, els consells esportius i els centres educatius, en el marc dels diferents 
programes de suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 de 
desembre de 2017 i publicades al BOP núm. 4 de 5 de gener de 2018. 
Els programes de suport són: 
Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat 
fisicoesportiva i l’esport. 
 A1. Suport als programes municipals anuals de promoció de l’activitat 

fisicoesportiva. 
 A2. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars. 
 A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius 

municipals. 
 A4. Suport a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals. 
Programa B. Suport a les entitats esportives de les comarques gironines per a la 
promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport: 
 B1. Suport a l'activitat esportiva de base. 
 B2. Suport a l'esport d'alta competició. 
 B3. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars. 
 B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell 

estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya. 
Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l'activitat 
fisicoesportiva i l’esport. 
Programa D. Programa “Neda a l’escola” d’adquisició i/o desenvolupament de les 
habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 1.937.500,00€. El crèdit pressupostari 
va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 

 Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  
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A1 Suport als programes municipals 520.3410.46200        330.000,00 € 
A2 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius 520.3410.46201           30.000,00 € 
A3 Suport a les actuacions d’acondicionament i 

millora 520.3410.76200        500.000,00 € 

A4 Suport a la renovació de la gespa artificial 520.3410.76202        112.500,00 € 
  Total Programa A        972.500,00 € 
     

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

B1 Suport a l’activitat esportiva de base 520.3410.48003        200.000,00 € 

B2 Suport a l’esport d’alta competició 
520.3410.48005        330.000,00 € 

520.3410.47900  10.000,00 €

B3 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius 520.3410.48006        70.000,00 € 

B4 
Suport a la participació en esdeveniments 
esportius 520.3410.48006           55.000,00 € 

  Total Programa B        665.000,00 € 
     

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

C Suport als consells esportius 520.3410.48007        200.000,00 € 
  Total Programa C        200.000,00 € 
     

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

D Programa “Neda a l’escola” 520.3410.48002           100.000,00 € 

    Total Programa D           100.000,00 € 

       

    TOTAL PREVIST     1.937.500,00 € 
 
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 la que es preveu per a cada subprograma, derivada de 
crèdits sobrants d’altres convocatòries o d’alguna modificació de crèdit. L’efectivitat 
de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de 
disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
Els imports parcials de cada aplicació pressupostària són xifres estimatives i es 
podran redistribuir en funció de les sol·licituds presentades. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà el següent: 
 Per al Programa C, de suport als consells esportius per a la promoció i el foment 

de l’activitat fisicoesportiva i l’esport, el termini de presentació de sol·licituds 
s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG i 
finalitzarà el 9 de març de 2018. 
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 Per als Programes A, B i D el termini de presentació de sol·licituds 
s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al 
BOPG i finalitzarà el 6 d’abril de 2018. 

Les sol·licituds s’hauran de presentar amb el model normalitzat per a cada 
subprograma que hi ha disponible al web de la Diputació de Girona i hauran d’anar 
signades electrònicament de la següent forma: 

 Les entitats públiques hauran de signar la sol·licitud mitjançant 
signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la 
plataforma PSIS del Consorci AOC. Les sol·licituds s’hauran de 
presentar telemàticament per la plataforma EACAT. 

 Les entitats privades hauran de signar la sol·licitud mitjançant signatura 
electrònica de l’entitat amb el certificat emès pel “Fondo Nacional de 
Moneda y Timbre”. Les sol·licituds s’hauran de presentar 
telemàticament per la plataforma específica de la Diputació de Girona 
per la tramesa de subvencions. 

4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels 
quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la 
data en què s’adopti l’acord. 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
procedeix 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 de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes, a comptar des del dia següent de la notificació.  
6. 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. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 1.937.500,00 € 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de 2018: 
 

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

A1 Suport als programes municipals 520.3410.46200        330.000,00 € 
A2 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius 520.3410.46201           30.000,00 € 
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A3 Suport a les actuacions d’acondicionament i 
millora 520.3410.76200        500.000,00 € 

A4 Suport a la renovació de la gespa artificial 520.3410.76202        112.500,00 € 
  Total Programa A        972.500,00 € 
     

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

B1 Suport a l’activitat esportiva de base 520.3410.48003        200.000,00 € 

B2 Suport a l’esport d’alta competició 
520.3410.48005        330.000,00 € 

520.3410.47900  10.000,00 €

B3 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius 520.3410.48006        70.000,00 € 

B4 
Suport a la participació en esdeveniments 
esportius 520.3410.48006           55.000,00 € 

  Total Programa B        665.000,00 € 
     

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

C Suport als consells esportius 520.3410.48007        200.000,00 € 
  Total Programa C        200.000,00 € 
     

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

D Programa “Neda a l’escola” 520.3410.48002           100.000,00 € 

    Total Programa D           100.000,00 € 

       

    TOTAL PREVIST     1.937.500,00 € 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre 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’hagin pogut 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'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
Cinquè. La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions 
contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en 
les seves determinacions. 
 
 
10. JG957/000001/2018-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació del conveni de 
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col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Entitat Municipal 
Descentralitzada de l'Estartit dels serveis que l'oficina de suport a 
l'administració electrònica ofereix als ens locals (exp. 9087/2017) 

 
La Diputació de Girona, en exercici de  les seves competències de cooperació local (art. 91 del 
Decret  legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de  la Llei municipal  i de 
regim local de Catalunya) presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de  la província 
en àmbits molt diversos, entre els quals, l'assistència en l'àmbit de sistemes i tecnologies de la 
informació  i,  concretament, en matèria d’administració electrònica per mitjà de  l’Oficina de 
Suport a l’Administració Electrònica (OAE) 
 
La carta de serveis que ofereix l’OAE està aprovada a les bases publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona de 24 de novembre de 2016, núm. 225. Aquestes bases  tenen com a 
objecte regular el procediment, condicions  i continguts dels serveis que  l’Oficina de Suport a 
l’Administració Electrònica ofereix als ens locals per donar compliment a  les seves obligacions 
en  matèria  d’administració  electrònica,  d’acord  amb  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de 
procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques;  la  Llei  40/2015,  d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya. 
 
Els  serveis  es  recolzen  en  el model  de  desplegament  de  l’administració  electrònica  per  als 
ajuntaments que porta a terme  la Diputació de Girona. Aquest model consta de  la modalitat 
bàsica  i  la modalitat  completa.  La modalitat bàsica permet  complir  l’essència de  l’expedient 
electrònic, i la modalitat completa afavoreix el ple compliment de les lleis esmentades. 
 
En data 5 de desembre de 2017, l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit va sol∙licitar a 
Diputació de Girona els  serveis que es detallen a  les esmentades bases. El Departament de 
Governació  i  Relacions  Institucionals  de  la Generalitat  va  aprovar  la  constitució  de  l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de l’Estartit en data 22 de juliol de 2014, i el 13 de juny de 2015 es 
va constituir el nou govern de entitat. 
 
El Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació de Diputació de Girona estima que l’entitat 
compleix amb els  requisits necessaris pel que  fa a  la  seva  finalitat per  rebre els  serveis que 
s’ofereixen al catàleg aprovat a les bases esmentades més amunt. 
 
Vistos els antecedents, i vist que les parts consideren convenient la subscripció d’un conveni de 
col∙laboració pels serveis que  l’Oficina de Suport a  l’Administració Electrònica ofereix als ens 
locals,  la  Junta  de  Govern,  a  proposta  del  diputat  delegat  de  Noves  Tecnologies, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col∙laboració entre  la Diputació de Girona  i  l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de  l’Estartit en matèria dels  serveis de  l’Oficina de Suport a  l’Administració 
Electrònica, que literalment diu: 
 
«I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
La  Diputació  de  Girona,  representada  pel  seu  president,  Sr.  Pere  Vila  i  Fulcarà,  assistit  pel 
secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de 
la Junta de Govern de... 
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L’Entitat  Municipal  Descentralitzada  de  l’Estartit,  representada  pel  seu  president,  Genís 
Dalmau i Brugués, assistit per la secretària‐interventora de l’entitat, Sra. Lourdes Oliu Vigo. 
Ambdues parts es  reconeixen mútuament  la qualitat amb què  intervé  cadascuna d’elles  i  la 
capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona, en exercici de  les seves competències de cooperació local (art. 91 del 
Decret  legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de  la Llei municipal  i de 
regim local de Catalunya) presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de  la província 
en àmbits molt diversos, entre els quals, l'assistència en l'àmbit de sistemes i tecnologies de la 
informació  i,  concretament, en matèria d’administració electrònica per mitjà de  l’Oficina de 
Suport a l’Administració Electrònica (OAE) 
La carta de serveis que ofereix l’OAE està aprovada a les bases publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona de 24 de novembre de 2016, núm. 225. Aquestes bases  tenen com a 
objecte regular el procediment, condicions  i continguts dels serveis que  l’Oficina de Suport a 
l’Administració Electrònica ofereix als ens locals per donar compliment a  les seves obligacions 
en  matèria  d’administració  electrònica,  d’acord  amb  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de 
procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques;  la  Llei  40/2015,  d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya. 
Els  serveis  es  recolzen  en  el model  de  desplegament  de  l’administració  electrònica  per  als 
entitats que porta a terme la Diputació de Girona. Aquest model consta de la modalitat bàsica i 
la modalitat completa. La modalitat bàsica permet complir l’essència de l’expedient electrònic, 
i la modalitat completa afavoreix el ple compliment de les lleis esmentades. 
En data 7 de desembre de 2017, l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit va sol∙licitar a 
Diputació de Girona els serveis que es detallen a les esmentades bases. En data 22 de juliol de 
2014 el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar  la  constitució  de  l’Entitat Municipal  Descentralitzada  de  l’Estartit,  publicat  al  Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6671,de data 24 de juliol de 2014, i el 13 de juny de 
2015 es va constituir el nou govern de entitat. 
El cap del Servei de Sistemes i Tecnologies de  la Informació de Diputació de Girona, en el seu 
informe  de  data  7  de  desembre  de  2017,  estima  que  l’entitat  compleix  amb  els  requisits 
necessaris pel que fa a la seva finalitat per rebre els serveis que s’ofereixen al catàleg aprovat a 
les bases esmentades més amunt. 
Per aquests motius,  les parts consideren convenient  la subscripció d’aquest conveni, d’acord 
amb els següents: 
III. PACTES 
Primer.‐ Objecte 
Aquestes  bases  tenen  com  a  objecte  regular  el  procediment,  condicions  i  continguts  dels 
serveis que  l’Oficina de  Suport  a  l’Administració Electrònica ofereix  als ens  locals per donar 
compliment a les seves obligacions en matèria d’administració electrònica, d’acord amb la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, 
de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 
Segon.‐ Naturalesa i forma de prestació 
Els serveis objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari  i eventual,  i  la seva 
prestació  és  lliurement  revocable  en  tot moment  per  les  causes  previstes  en  la  legislació 
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vigent. No  generen  cap  dret  per  a  l’obtenció  d’altres  serveis  i  no  es  poden  al∙legar  com  a 
precedent. Els serveis es prestaran de manera continuada i no es limiten temporalment. 
El president de  la Diputació de Girona  resoldrà el procediment per a  l’atorgament del servei 
mitjançant  decret  de  presidència  i  és  competent  per  resoldre  qualsevol  eventualitat  no 
regulada expressament per aquestes bases. 
Els ens locals podran fer ús dels serveis sol∙licitats immediatament després de la signatura del 
justificant de recepció de la comunicació del decret. 
En  qualsevol  cas,  la  prestació  es  condicionarà  a  la  disponibilitat  de  l’Oficina  de  Suport  a 
l’Administració  Electrònica,  de manera  que  quan  la  concurrència  de  peticions  sobrepassi  la 
capacitat de l’Oficina, es publicarà una nova convocatòria on regularà la selecció d’entitats que 
prestarà servei. 
L’accés a aquests  serveis és compatible amb  l’obtenció d’altres  serveis,  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. 
Tercer.‐ Catàleg  
El catàleg de serveis que es posen a disposició de l’ens local són els següents: 

a) gestor d’administració electrònica 
a.1) registre electrònic d’entrada i sortida de documents; 
a.2) gestor d’expedients; 

b) creació i manteniment de llocs web; 
c) gestió informatitzada del padró d’habitants; 
d) servei de hosting (allotjament de llocs web, dominis i comptes de correu); 
e) servei de housing (allotjament de servidors). 

Els  serveis  c),  d)  i  e)  del  catàleg  anunciat  a  la  base  quarta,  que  en  l’actualitat  es  regulen 
mitjançant conveni, s’incorporaran com a serveis al catàleg en la mesura que se’n produeixi la 
resolució per mutu acord de les parts. 
Les característiques del serveis a) i b) són les següents: 
***Gestor d’administració electrònica 
Està  format  d’un  registre  electrònic  d’entrada  i  sortida  de  documents  i  d’un  gestor 
d’expedients. 
El  registre electrònica disposa de  les  funcionalitats per a  registrar els documents d’entrada  i 
sortida de l’ens, ja sigui de manera presencial com telemàtica.  
El gestor d’expedients permet la gestió dels expedients de l’ens facilitant les tasques de control 
i gestió dels expedients i incorporant integracions amb altres eines d’administració electrònica. 
Facilita la realització de tasques com la gestió dels òrgans col∙legiats, la signatura electrònica o 
les notificacions electròniques, entre d’altres. 

II. Objectiu: Gestionar  el  circuit  dels  documents  d’un  ens,  des  del moment  de  la  seva 
entrada o creació fins a la sortida o tancament. Aquesta gestió  inclou  la tramitació dels 
expedients que es puguin generar i la seva vinculació amb el registre. 

III. El servei inclou: 
Per als entitats de municipis de fins a 5.000 habitants: 
1. Implantació del mètode e‐SET. 
2. Accés  a  l’aplicació  (modalitat  bàsica  i  completa)  a  través  d’Internet.  L’aplicació 

romandrà  instal∙lada  a  la  Diputació  de  Girona  i  no  tindrà  cap  cost  per  a  l’ens 
sol∙licitant.  

3. Configuració de l’entorn de l’entitat d’acord amb un model definit per la Diputació 
de Girona. 
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4. Assessorament per a la posada en funcionament. 
5. Formació. Podrà ser centralitzada, telefònicament o presencialment al mateix ens, 

depenent de  les  característiques de  l’ens o de  la disponibilitat o necessitats del 
servei. 

6. Manteniment, resolució d’incidències i gestió tècnica del servei. 
7. Suport telefònic i per correu electrònic. 
8. Suport presencial durant el procés de posada en funcionament  i una sessió anual 

per revisar el funcionament o fer‐hi noves implantacions. 
Per als entitats de municipis d’entre 5.001 i 10.000 habitants: 
El mateix que l’apartat anterior excepte el punt 1 d’implantació del mètode e‐SET. Ho 
poden contractar al Consorci AOC o a l’empresa proveïdora que considerin oportuna. 
Per a la resta d’ens: 
Els entitats de més de 10.000 habitants  i els destinataris de  l'apartat b  i c de  la base 
tercera podran utilitzar – si així és fixa en la convocatòria d'aquestes bases ‐ el sistemes 
d'administració electrònica que la Diputació ofereix als entitats. Les condicions, el cost 
que els representarà i el nivell de servei  també és  fixaran en la convocatòria en funció 
de la disponibilitat pressupostària i la capacitat de l'Oficina de Suport a l’Administració 
Electrònica. 

III. Selecció dels entitats en modalitat bàsica o completa 
1. La Diputació de Girona seleccionarà els entitats que poden accedir a la modalitat 

bàsica i a la modalitat completa.  
2. Per  aquesta  selecció  s’utilitzaran  criteris  que  permetin  obtenir  una  major 

possibilitat  d’èxit:  Grau  de  compromís,  model  de  funcionament  actual, 
infrastructura informàtica, etc.  

3. Per a detectar aquests factors es podrà fer a partir de diferents accions: anàlisis 
presencials als entitats, petició de dades de  forma  remota, entrevistes amb els 
responsables dels projectes i ús de dades que la Diputació ja disposa de l’entitat 

IV. Selecció d’entitats en el cas que  la concurrència de peticions sobrepassi  la capacitat 
de l’Oficina de Suport a l’Administració electrònica: 
1. La  capacitat  de  l’Oficina  i  el  nombre  d’entitats  que  es  podran  atendre  vindrà 

definida pel volum d’incidències  i atenció necessària,  la disponibilitat de  llicències 
del programari i de les hores de consultoria per implantar la metodologia e‐SET. 

2. Els criteris de selecció i el nombre d’entitats que podran accedir al servei es fixaran 
a  la convocatòria que es publicarà a tal efecte. Per a determinar els criteris de  la 
convocatòria és tindrà en compte una proporcionalitat amb el nombre d’habitants, 
el nombre de treballadors i la maduresa de l’organització que pugui garantir el bon 
ús de  les aplicacions. Tindran més opcions d’accedir als  serveis els entitats amb 
menys habitants, menys treballadors i amb més possibilitats d’èxit.   

3. Els entitats que hagin sol∙licitat els serveis en qualsevol moment de l’any i no hagin 
estat  seleccionats,  es  mantindran  en  estat  d’espera  fins  a  la  propera  fase  de 
selecció. 

V. Condicions  de  servei  pels  ens  que  ja  l’estan  rebent  des  d’una  etapa  anterior  a 
aquestes bases: 
1. En cas d’estar rebent el servei de registre electrònic  i no adherir‐se al model de 

desplegament d’administració electrònica de  la Diputació de Girona,  la prestació 
d’aquest servei estarà condicionada als recursos de la Diputació de Girona i que la 
seva prestació no pugui afectar la garantia del servei als entitats que formin part 
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d’aquest model.  
2. En cas d’estar  rebent el gestor d’expedients, es poden adherir automàticament 

en aquestes bases o poden mantenir el servei que  ja disposen mentre tinguin  la 
configuració proposada per  la Diputació de Girona, un accés remot habilitat  (en 
cas d’instal∙lació pròpia)  i sempre que  la disponibilitat del servei ho permeti  i no 
afecti la qualitat del servei de la resta d’entitats. 

VI. Obligacions particulars del beneficiari: 
1. La  implantació  d’e‐SET  prèvia  és  requisit  imprescindible  per  als  entitats  que 

vulguin disposar de l’aplicació en modalitat completa.  
2. Es demanarà  la designació, per part de  l’entitat, d’un  responsable del projecte, 

que  assumirà  les  tasques  d’interlocutor  entre  la  Diputació  de  Girona  i  tot  el 
personal de l’organització.  

3. Abans d’iniciar el procés d’implantació es revisarà que  l’entitat compleixi amb  la 
llista  de  requeriments  establerta  en  aquell moment.  El  compliment  d’aquests 
requeriments  ha  de  poder  garantir  que  no  es  produeixin  interferències  per 
complir amb la programació establerta. 
 Una  vegada  assolida  la  llista  de  requeriments,  es  proposarà  un  calendari 
d’implantació.  S’acordarà  la  data  d’inici,  i  a  partir  de  llavors  caldrà  assumir  el 
calendari que es proposi. La data d’inici i el calendari acordats hauran de preveure 
vacances, permisos, coincidències amb esdeveniments programables. 

4. També es definiran uns indicadors d’ús de les eines, tant de la Diputació de Girona 
com  del  Consorci  AOC.  L’entitat  haurà  de  facilitar  i  col∙laborar  en  l’obtenció 
d’aquests indicadors. 

5. Durant i després del procés d’implantació se cedeix el dret de difusió de resultats i 
usos  de  l’aplicació  a  la Diputació  de Girona  i  aquesta  podrà  donar  publicitat  a 
aquestes dades de la manera que consideri més oportuna. 

*** Creació i manteniment de llocs web 
Desenvolupament, manteniment tècnic i assessorament en l’elaboració de continguts del web 
públic de l’entitat. 

I. Objectiu: Habilitar el portal web de l’entitat que permeti lliurar al ciutadà la informació 
institucional de  l’entitat  i servei de punt centralitzat d’accés als serveis telemàtics del 
municipi: seu electrònica, portal de transparència, etc. 

II. El servei inclou: 
  Per als entitats de fins a 5.000 habitants: 

1. Allotjament del servei web. 
2. Disseny i suport en l’elaboració de continguts del web. 
3. Assessorament per a la posada en funcionament.  
4. Manteniment, resolució d’incidències i gestió tècnica del servei. 
5. Suport telefònic i per correu electrònic de manera indefinida. 
6. Formació. Podrà ser centralitzada, telefònicament o presencialment al mateix ens, 

depenent de  les  característiques de  l’ens o de  la disponibilitat dels  recursos del 
servei. 

III. Fonaments de dret: 
A més de les lleis 39/2015 i 40/2015 com a la resta de serveis, en aquest servei també 
afecten les següents lleis: 
1. Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

de propietat intel∙lectual. 
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2. Llei  29/2010,  de  3  d’agost,  de  l’ús  dels mitjans  electrònics  al  sector  públic  de 
Catalunya. 

3. Llei  orgànica  15/1999,  de  13  de  desembre,  de  protecció  de  dades  de  caràcter 
personal. 

4. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.  

5. Llei 34/2002, d’11 de  juliol, de serveis de  la societat de  la  informació  i de comerç 
electrònic. 

IV. El servei no exonera  l’ens de  les seves  responsabilitats en el compliment  legal dels 
continguts presents al web ni en  la  regulació que  correspongui envers  la  legislació 
vigent.  

V. El  servei  no  inclou  el  desenvolupament,  la  posada  en  marxa,  l’assessorament  o 
qualsevol altre tipus de servei que l’entitat hagi d’oferir mitjançant el seu portal web 
(registre telemàtic, portal de transparència, tràmits electrònics, perfil de contractant, 
etc.).  

VI. Queden exclosos del servei els entitats de més de 5.000 habitants  i els destinataris 
dels apartats b) i c) de la base 3. Destinataris. 

VII. La Diputació de Girona ofereix un model d’avís legal que ha de constar als webs, però 
és responsabilitat de l’entitat revisar‐lo i validar‐lo d’acord amb l’ús que faci del web i 
la informació que hi publiqui. 

VIII. La Diputació de Girona pot  incorporar contingut al web sense prèvia autorització de 
l’entitat.  La Diputació de Girona  informarà  l’entitat d’aquest  fet  i  el mateix  entitat 
serà  qui  actuarà  si  considera  que  el  contingut  no  és  apropiat  o  interessant.  El 
contingut que s’incorpori per part de  la Diputació de Girona serà per  fomentar  l’ús 
del web, promocionar el municipi o per al compliment de la legislació vigent. 

IX. És responsabilitat de  l’entitat disposar de  les autoritzacions dels autors  i propietaris 
dels drets d’explotació dels continguts,  imatges  i/o documents presents al  lloc web. 
Aquesta  obligació  serà  igualment  aplicable  fins  i  tot  amb  la  informació  i 
documentació  lliurada per  la Diputació de Girona com a part del servei de suport a 
l’elaboració dels continguts. 

Quart.‐ Abast del servei prestat 
Les aplicacions destinades a la prestació dels serveis estaran instal∙lades en els servidors de la 
Diputació  de  Girona,  i  l’ens  sol∙licitant  hi  tindrà  accés  a  través  d’una  adreça  web  i  prèvia 
identificació dels usuaris autoritzats. 
La Diputació de Girona tindrà a càrrec seu i durà a terme les activitats següents: 

a) manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària; 
b) manteniment dels servidors HTTPS, HTTP i DNS necessaris; 
c) servei de tallafoc (firewall) entre el centre de càlcul i la xarxa externa; 
d) manteniment del programari de desenvolupament propi; 
e) adquisició i manteniment de la llicència del programari extern; 
f) manteniment i evolució del programari de desenvolupament extern; 
g) suport funcional i tècnic en el moment de la posada en funcionament de l’aplicació; 
h) còpies de seguretat garantides de la informació emmagatzemada. 

La  Diputació  de  Girona  podrà  efectuar  totes  les  actuacions  necessàries  per  optimitzar  els 
recursos  destinats  a  la  prestació  dels  serveis  i millorar‐ne  l’eficiència,  així  com  per  donar 
compliment  als  principis  de  seguretat,  de  legalitat,  de  simplificació  administrativa  i  d’altres 
exigits per  la normativa vigent. Amb aquesta finalitat podrà efectuar  les operacions tècniques 
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que es requereixin, inclosa la connexió entre els recursos oferts per la Diputació de Girona i els 
seus  organismes  autònoms.  S’informarà  l’ens  local  beneficiari  del  servei  quan  aquestes 
operacions siguin rellevants o guardin relació amb algun aspecte substancial d’aquest servei. 
En  cap  cas  la  Diputació  de  Girona  es  responsabilitzarà  del  contingut  de  la  informació 
emmagatzemada en les aplicacions dels serveis prestats. 
Cinquè.‐ Obligacions generals del beneficiari 
La signatura del  justificant de recepció de  la comunicació de concessió del servei comportarà 
l’acceptació del contingut d’aquestes bases per part de l’ens local que assumirà les obligacions 
següents: 

a) Adquirir el compromís d’utilitzar els serveis prestats seguint  les  instruccions marcades 
per  l’Oficina de Suport a  l’Administració Electrònica. Aquest compromís s’ha de confirmar 
mitjançant l’aprovació, a través del Ple, del Pla de Transformació Digital de l’entitat segons 
el model facilitat. 
b)  Garantir que l’ús que es faci dels serveis prestats compleixi la legalitat vigent. 
c) No  instal∙lar virus, programes espia ni cap programari que tingui per objectiu espiar el 
trànsit de la xarxa o manipular ordinadors aliens. 
d) Destinar els recursos objecte d’aquestes bases  i prestats per  la Diputació a  les tasques 
pròpies de l’ens. 
e)  Prestar  col∙laboració  i  facilitar  la  documentació  i  informació  que  els  sigui  requerida 
respecte a  l’activitat per a  la qual es concedeix el servei,  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. 
f) Prestar col∙laboració  i  facilitar  la documentació  i  informació que els sigui  requerida en 
tasques de control de qualitat, rendibilitat i ús del servei que porti a terme la Diputació de 
Girona o les empreses contractades a aquest efecte. 
g) L’ens és el responsable de la informació emmagatzemada en l’aplicació, en els sistemes 
o que sigui objecte de tractament. 
h) Incloure, en la documentació i en els mitjans de difusió que es derivin del servei ofert, el 
logotip de la Diputació de Girona i indicar que s’ha efectuat amb la seva col∙laboració. 
i) Actualitzar el contingut de  l’aplicació utilitzant els canals telemàtics que  la Diputació de 
Girona posi a la seva disposició. 
j)  Adquirir  els  certificats  digitals  (IdCAT,  DNIe...)  necessaris  que  la  Diputació  de  Girona 
requereixi als usuaris del servei. 
k)  Adquirir  l’equipament  necessari  per  a  l’ús  estàndard  d’aplicacions  com  pot  ser  un 
navegador d’Internet o una connexió de banda ampla. 
l) Adquirir les llicències necessàries del programari instal∙lat als ordinadors que utilitzin els 
serveis de la Diputació de Girona. 

Sisè.‐ Modificació i nul∙litat 
Així mateix, correspon al president de la Diputació la revisió del servei concedit i la modificació 
de  la  concessió  en  cas  d’alteració  de  les  condicions  que  s’han  tingut  en  compte  per  a  la 
concessió del  servei.  Es  podrà procedir  a  l’anul∙lació del  servei  concedit,  amb  l’obligació  de 
renunciar‐hi en el moment de la notificació, si escau, en els supòsits següents: 

a)Obtenció del servei falsejant  les condicions exigides per rebre’l o ocultant aquelles que 
l’haurien impedit. 
b) Incompliment total o parcial per la persona beneficiària de l’objectiu o del projecte que 
fonamenten la concessió. 
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c)  Resistència,  excusa,  obstrucció  o  negativa  a  les  actuacions  de  comprovació  i  control 
esmentades en  la base 9 d)  i 9 e), així com  l’incompliment de  les obligacions comptables, 
registrals o de conservació de documents quan d’aquest  fet es derivi  la  impossibilitat de 
verificar  la  utilització  del  servei  rebut,  el  compliment  de  l’objectiu  o  la  realitat  i  la 
regularitat del servei concedit. 
d) Incompliment del calendari i de l’assoliment d’objectius marcats en aquest sense que la 
causa es consideri justificada o sigui de força major. 
e) Incompliment de les obligacions restants previstes en aquestes bases. 

Setè.‐ Renúncia. L’ens  local beneficiari podrà renunciar al servei o serveis comunicant‐ho a  la 
Diputació de Girona en el moment en què vol deixar de rebre el servei. 
Vuitè.‐ Protecció de dades.  La prestació del servei i l’allotjament o el tractament de dades de 
caràcter personal per part de la Diputació s’efectuarà en qualitat d’encarregat del tractament, 
d’acord amb l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal. Els ens  locals beneficiaris seguiran essent responsables dels  fitxers  i els 
correspondrà l’exercici de  les competències  i el compliment de  les obligacions assenyalades a 
l’esmentada  norma  i  en  el  seu  Reglament  de  desenvolupament.  El  tractament  de  dades  es 
portarà en els termes i en les condicions següents: 

a)  La Diputació de Girona aplicarà  les mesures de  seguretat  corresponents a  cada  fitxer 
d’acord amb el contingut del seu document de seguretat. 
b)  Les  dades  personals  es  destinaran  únicament  a  les  finalitats  pròpies  del  servei  i 
únicament  les comunicarà a tercers per al compliment de  les obligacions assumides o en 
compliment de la Llei. 
c) La Diputació de Girona es compromet a mantenir el secret professional respecte de les 
dades personals  i  informació objecte de tractament, mantenint absoluta confidencialitat  i 
reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió del compliment dels serveis 
prestats. Les obligacions de confidencialitat establertes tindran una durada  indefinida  i es 
mantindran en vigor amb posterioritat a  la  finalització, per qualsevol causa, de  la  relació 
entre els ens locals beneficiaris i la Diputació de Girona. 
d)  La Diputació  de Girona  informarà  el  seu  personal  i  col∙laboradors  de  les  obligacions 
establertes en les presents bases, així com de les obligacions relatives al tractament de les 
dades de caràcter personal. 
e) La Diputació com a empresa encarregada del tractament, es compromet a l’observança 
de  les mesures de seguretat d’índole  tècnica  i organitzativa corresponents al  tractament 
de  les  dades  personals  a  les  quals  té  accés,  d’acord  amb  el  nivell  de  protecció  que 
correspongui, establert en el Reglament de mesures de seguretat de fitxers automatitzats, 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, o en qualsevol altra norma que el substitueixi 
o modifiqui. 
f) La Diputació de Girona donarà d’alta el personal dels ens locals usuari del servei o serveis 
a  indicació  de  l’ens  local  beneficiari  i  establirà  les  mesures  tècniques,  els  criteris 
d’identificació  i  els protocols  a  seguir per obtenir‐hi  accés.  Les dades  d’aquest personal 
s’incorporaran  a  un  fitxer  responsabilitat  de  la  Diputació  de  Girona  amb  la  finalitat  de 
gestionar els serveis que  lliura  la Diputació. Aquest personal dels ens podrà adreçar‐se a 
l’Oficina de Suport a l’Administració per exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició 
al tractament o cancel∙lació de les seves dades. 
g) En el cas que  la Diputació de Girona, com a encarregada del  tractament, destinés  les 
dades  a  finalitats  diferents  de  les  estipulades,  les  comuniqués  o  utilitzés  incomplint  les 
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instruccions  fixades,  serà  considerada  també  responsable  del  tractament,  i  hauria  de 
respondre de les infraccions en què hagués incorregut. 
h) Amb la finalització del servei la Diputació de Girona seguirà les indicacions de l’ens local 
sobre custòdia i conservació o destrucció de les dades objecte de tractament. 
i)  La  Diputació  de  Girona  no  atendrà  les  sol∙licituds  d’exercici  dels  drets  per  part  dels 
interessats o afectats que siguin tractats o figurin a fitxers responsabilitat dels ens locals. Si 
li  arribessin  sol∙licituds  en  aquest  sentit,  informarà de  la possibilitat d’exercir‐los davant 
l’ens  local  responsable del  fitxer en  la mesura del possible en un  termini màxim de dos 
dies. 
j)  La Diputació  de Girona  podrà  contractar  serveis  de  suport,  per  a  la  realització  de  les 
obligacions que assumirà,  amb empreses especialitzades en aquests  serveis. Prèviament 
signarà  amb  aquestes  empreses un document que  estableixi  les mesures  a  adoptar  i  la 
resta de condicions necessàries per garantir la confidencialitat i disponibilitat de les dades. 

Novè.‐ Coordinació amb el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) 
Amb  l’obtenció  de  cada  servei,  l’ens  local  beneficiari  autoritzarà  la  Diputació  de  Girona  a 
comunicar  al  Consorci  AOC  la  necessitat  de  realitzar  accions  per  fer  operatiu  l’enllaç  entre 
serveis de la Diputació i del Consorci. La Diputació de Girona podrà comunicar al Consorci AOC 
les altes i modificacions de tràmits, funcions, recursos o serveis, amb la finalitat de fer possible 
els serveis que ha d’obtenir l’ens local i sense que es requereixi la seva autorització expressa.  
L’entitat autoritza la Diputació de Girona a realitzar qualsevol acció en els serveis del Consorci 
AOC que representi una evolució del mateix servei. 
De la mateixa manera, l’entitat autoritza la Diputació de Girona a fer ús de certificats en nom 
de la Diputació de Girona per garantir l’enllaç entre els serveis del Consorci AOC i de la mateixa 
Diputació de Girona. 
Desè. Interpretació 
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la  Junta  de 
Govern de la Diputació de Girona. 
Onzè.‐ Informació 
L’Oficina  de  Suport  a  l’Administració  Electrònica  facilitarà  assessorament  i  orientació  als 
governs  locals  que  ho  sol∙licitin.  El  text  de  les  bases  i  el model  de  sol∙licitud  normalitzat 
s’exposaran al lloc web de la Diputació de Girona. 
Igualment informarà de qualsevol canvi d’aquestes bases o del servei pels canals habituals de 
comunicació  entre  l’Oficina  i  el  servei.  En  cas  de modificació  de  les  bases  serà  suficient  la 
publicació al BOPG de les noves bases. 
Dotzè.‐ Vigència 
La vigència de  la prestació del servei o  serveis és per un període  inicial de 3 anys  renovable 
automàticament en cas de silenci de totes les parts implicades, per a períodes successius de la 
mateixa durada mentre l’ens local no comuniqui la seva voluntat de renunciar‐hi d’acord amb 
la base onzena. Així mateix, la Diputació podrà posar fi a la prestació del servei amb un preavís 
de sis mesos, assumint l’obligació de donar suport i assistència per tal que la pèrdua del servei 
no vagi en detriment del servei públic. 
No  s’entendran  modificacions  del  règim  previst  en  aquest  Conveni  les  actuacions  que, 
diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o [l’entitat/ consell comarcal/ ens 
local/ organisme] que encomana en compliment de  la normativa aplicable,  llevat del cas que 
les alteracions fossin tan substancials que exigissin la formalització d’un nou Conveni. 
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Tretzè.‐ Derogació de serveis anteriors. L’acceptació dels serveis  regulats per aquestes bases 
deixarà sense efecte qualsevol altre pacte, conveni o acord entre la Diputació de Girona i l’ens 
local beneficiari en tot allò que s’oposi al seu contingut.  
Catorzè.‐ Extinció del conveni 
El  conveni  podrà  ser  denunciat  per  qualsevol  de  les  dues  parts.  La  denúncia  del  conveni 
produirà efectes de finalització en un termini màxim de tres mesos comptats des de l’endemà 
de la notificació de la denuncia del conveni feta per qualsevol de les dues parts. 
Aquest  conveni  té  naturalesa  jurídica  administrativa.  Per  a  la  resolució  dels  conflictes  que 
poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, les parts se 
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa 
Girona, [...] de 2018   L’Estartit, [...] 2018 
Per la Diputació de Girona     Per l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit 
El president         El president 
Pere Vila i Fulcarà      Genís Dalmau 
El secretari general, en funcions   La secretària 
Jordi Batllori Nouvilas      Lourdes Oliu». 
 
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i qualsevol 
altre document que sigui necessari per executar aquest acord. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit. 
 
11. Proposicions urgent 
 
FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la 
Presidència i adoptada per unanimitat i amb quòrum de 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 passen a tractar els assumptes següents: 
 
11.1. JG/957/000005/2018-11-15PASSIP; 11-15Proposta Assistència Presidència; 

Oficina de Comunicació (002): Rectificar l’epígraf 6 de la convocatòria per 
seleccionar dos projectes expositius per al programa “Exposicions 
Viatgeres” (exp. 2018/128)  

 
Per acord de Junta de Govern de 30 de gener  de 2018 es va aprovar la convocatòria 
per seleccionar dos projectes expositius per al programa “Exposicions Viatgeres” pel 
període 2018-2019. 
 
Tanmateix s’ha observat que a l’epígraf 6 de l’esmentada convocatòria hi ha hagut un 
error material en el fet de sotmetre la convocatòria a informació pública, en la mesura 
que l’esmentada informació publica no és necessària en el cas de l’aprovació de les 
convocatòries. 
 
De conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, les Administracions Públiques 
poder rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància dels interessats els error 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
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És per això que la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Rectificar l’epígraf 6 de la convocatòria per seleccionar dos projectes 
expositius per al programa “Exposicions Viatgeres” pel període 2018-2019, en el 
sentit de suprimir el següent paràgraf: “Sotmetre la convocatòria a informació pública 
pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona, tauler d'anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. En el supòsit que en el termini d'informació pública no es formulin 
al·legacions, la convocatòria quedarà aprovada definitivament” 
  
Segon. Un cop esmenat aquest error es reprodueix de nou la convocatòria per 
seleccionar dos projectes expositius per al programa “Exposicions Viatgeres” pel 
període 2018-2019, d’acord amb el següent tenor literal:  
 “CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR DOS PROJECTES EXPOSITIUS PER AL 
PROGRAMA “EXPOSICIONS VIATGERES” PEL PERÍODE 2018-2019 
1. Objecte de la convocatòria i destinataris 
Selecció de dos projectes expositius per al cicle d’exposicions itinerants Exposicions 
Viatgeres pel període 2018-2019. Cada un serà premiat amb 1500 euros bruts, que 
es faran efectius un cop signat el corresponent contracte de préstec d’ús d’obra 
artística. Aquests premis estan subjectes a la corresponent retenció. 
Els destinataris de la convocatòria són pintors, dibuixants i escultors nascuts o amb 
domicili a les comarques gironines, la qual cosa s’ha d’acreditar al currículum 
mitjançant la documentació corresponent. 
2. Crèdits pressupostaris 
Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 111.9200.48000 (Premis 
Exposicions Viatgeres), de l’oficina de Difusió d’aquesta corporació per a l’exercici del 
2018, Per import de 3.000 €. 
3. Termini 
El lliurament de sol·licituds es durà a terme de l’1 al 29 de març de 2018. 
4. Termini de resolució i notificació 
El president de la Diputació de Girona resoldrà, a proposta del jurat, quins han de ser 
els dos projectes guanyadors, per a cadascun dels quals es formalitzarà i se signarà 
un contracte de préstec d’ús d’obra artística entre les parts, d’acord amb el model que 
consta com a annex en aquestes bases. 
L’aprovació d’aquest model de contracte juntament amb les bases de la convocatòria 
habilitaran el president de la Diputació de Girona per signar el contracte esmentat i la 
resta de documents que calgui. 
La selecció de les propostes es farà pública durant la segona quinzena del mes de 
maig, i es notificarà als autors dels projectes seleccionats. Es podrà consultar a la 
pàgina web de la Diputació (http://www.ddgi.cat/exposicions) o trucant al 972 185 057. 
 
Un cop notificada la resolució, els autors dels projectes seleccionats hauran de 
comunicar l’acceptació expressa o la renúncia a realitzar el cicle expositiu mitjançant 
un escrit que hauran de presentar al Registre d’Entrada de la Diputació. 
5. Règim de recursos  
El règim de recursos aplicables és el recurs potestatiu de reposició davant de la 
Presidència de la Diputació, en el termini d’un mes a partir del dia següent al de la 
notificació de la resolució, o bé el recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos a partir del dia següent 
al de la notificació de la resolució. 
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6. Mitjà de notificació 
Es garanteixen els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis de la 
convocatòria al Tauler d'Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficinal de Província de 
Girona i a la web corporativa” 
 
 
12. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció.  
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.25 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El president accidental El secretari general 
 
 
 
 
Josep Fermí Santamaria i Molero Jordi Batllori i Nouvilas 
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