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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 960 
 

 
 

Número: 960 
Caràcter: Ordinària 
Data: 20 de març de 2018 
Hora d’inici: 10.05 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2018/2636 
 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Han excusat la seva absència 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sra. Marta Felip i Torres Diputada 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Sr. Juan José Serrán i Báez Cap de Gabinet de Presidència 
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Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 6 de 

març de 2018 
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. JG960/000015/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Aprovació dels convenis amb els consells 
comarcals per a l’any 2018 (exp. 2017/8139) 

4. JG960/000047/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la subvenció nominativa per 
a l'Ajuntament de Garrigàs (exp. 2018/391) 

5. JG960/000048/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Privada Casa de la Música del Gironès per al finançament del Projecte 
Casa de la Música 2018_activitats i funcionament (exp. 2018/1719) 

6. JG960/000049/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa  a 
l'OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de 
la Generalitat per al finançament del Programa.cat (exp. 2018/1754) 

7. JG960/000050/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació d’una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro (exp. 2018/405 ) 

8. JG960/000053/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació d'un contracte i annex I de 
donació del fons fotogràfic Banús-March i cessió de drets d'explotació a la 
Diputació de Girona (exp. 2018/29) 

9. JG960/000054/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Inund'Art per al finançament del Festival Inund'Art 2018 (exp. 
2018/1921) 

10. JG960/000055/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Promediterrània per al finançament del Festival Mariner Terra de Mar 
2018 (exp. 2018/1502) 

11. JG960/000056/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Orquestra de Girona per al finançament de les activitats, el funcionament i la 
promoció de la música (exp. 2018/1273) 

12. JG960/000057/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Agrupació d'Aplecs Sardanistes de les comarques gironines per al finançament 
de l'organització i celebració dels aplecs de sardanes (exp. 2018/1265) 

13. JG960/000058/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
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Pistatxo Produccions, SL per al finançament del Festivalot_Festival de Música 
en família de Girona (exp. 2018/1935) 

14. JG960/000059/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Universitat de Girona_Càtedra de Patrimoni Literari per al finançament de les 
activitats 2018 de la Càtedra (exp. 2018/1501) 

15. JG960/000064/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir subvenció nominativa a 
l'Editorial Gavarres per a l'edició de les revistes "Alberes, Les Garrotxes, Cadí-
Pedraforca i Gavarres", any 2018 (exp. 2018/1860) 

16. JG960/000067/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa al 
Consell Comarcal del Pla de l'Estany per a l'edició de dos volums de la 
col·lecció de contes "Contes de llegenda del Pla de l'Estany", any 2018 (exp. 
2018/1948) 

17. JG960/000068/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa a 
l'Institut Ramon Muntaner per a l'edició dels 4 números de la revista Plecs 
d'Història Local corresponents a l'any 2018 (exp. 2018/2041) 

18. JG960/000021/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Serveis generals i Patrimoni (009): Aprovació de la convocatòria per a 
la cessió gratuïta de vehicles d'obra pública (exp. 2018/1590) 

19. JG960/000010/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Conveni entre l'Ajuntament d'Arbúcies i la Diputació de Girona 
informació i Pla de Prevenció d'Incendis dins del Parc Natural del Montseny, any 
2018, CN/2550 (exp. 2018/1387) 

20. JG960/000009/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Conveni entre l'Ajuntament de Riells i Viabrea i DDGI, informació 
i Pla de Prevenció d'Incendis dins el PNMontseny, 2018 CN/2552- (exp. 
2018/1388) 

21. JG960/000011/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Conveni entre la DDGI i Ajuntament de Viladrau d'Informació i 
Pla de Prevenció d'Incendis dins el PNMontseny, 2018 (exp. 2018/1389) 

22. JG960/000012/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions per a actuacions, 
per part d'organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per 
a custòdia del territori 2018-2019 (exp. 2018/862) 

23. JG960/000015/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Acceptació de la renúncia parcial presentada pel Consorci de 
l'Alta Garrotxa de la subvenció concedida dins el Conveni de col·laboració amb 
La Caixa (exp. 2017/287) 

 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
24. JG960/000004/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a UNI GIRONA Club de 
Bàsquet per a la lliga estatal i europea, temporada 2017-2018 (exp. 2018/1815) 

25. JG960/000002/2018-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de la convocatòria de 
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subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines d'equipaments 
relacionats amb les noves tecnologies, any 2018 (exp. 2018/153) 

26. JG960/000006/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria de subvencions per al 
programa de suport a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent - 
Col·lectius (exp 2018/ 1650) 

27. JG960/000007/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria del concurs per a 
l'obtenció de la marca Girona Excel·lent, Segell de Qualitat Agroalimentària 
(2018-2019) (exp. 2018/1644) 

28. JG960/000008/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar la subvenció nominativa a INNOVACC per 
a finançar la innovació industrial i tecnològica a les empreses del sector carni 
porcí (exp. 2018/1706) 

29. JG960/000009/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar la concessió de subvencions per al 
programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic 
corresponent a l'any 2018 (exp 2018/8411) 

30. JG960/000010/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar la concessió de subvencions de la 
convocatòria de subvencions adreçades als ajuntaments i les associacions de 
paradistes de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona, 
anualitat 2018 (exp. 2017/8928) 

31. JG960/000011/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar l’atorgament de subvencions a 
associacions, federacions i entitats sense ànim de lucre per a projectes i 
actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat, any 2018 (exp 
2017/8409) 

32. JG960/000012/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Concedir una subvenció de concessió directa  a 
l'Ajuntament de Ribes de Freser per a la implementació del senderisme a la Vall 
de Ribes (exp. 2018/1100) 

 
 
Assumptes procedents de les comissions informatives o competències delegades del 
Ple 
 
33. JG960/000015/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat privada compatible 
al Sr. Julià Gómez Teixidor (Exp. 2018/1966) 

34. JG960/000023/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Recursos Humans (012): Ajudes per estudis del personal eventual i fills, curs 
2017-2018 (2a.convocatòria) (exp. 2018/2003) 

35. JG960/000024/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Recursos Humans (012): Ajudes per estudis del personal laboral i funcionari i 
fills, curs 2017-2018 (2a.convocatòria) (2018/2004) 

 
36. Proposicions urgents 
 
37. Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió 
 
En absència del president, presideix la sessió el vicepresident primer, Miquel Noguer i 
Planas. 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 6 

de març de 2018 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 6 de març 
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. JG960/000015/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació convenis amb els 
consells comarcals per any 2018 (exp. 2017/8139) 

 
La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen 
funcions d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb 
l’establert, entre d’altres, a l’article 91 del el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a 
l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals en 
les seves actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques a través de 
convenis, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any les ajudes 
corresponents. 
 
En el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una partida 
nominativa a favor de cada consell comarcal de conformitat amb el que preveu 
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
L'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
preveu que les subvencions consignades nominativament en el pressupost s’han de 
formalitzar mitjançant resolució o conveni. 
 
Els Consells Comarcals han presentat en el formulari establert per la Diputació la 
corresponent sol·licitud de subvenció nominativa amb l’import previst en el pressupost 
de la Diputació per a l’any 2018. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
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Primer. Aprovar els convenis de col·laboració que se subscriuran amb els consells 
comarcals de la demarcació de Girona per a la prestació de serveis d’assistència 
jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis per actuacions de salut 
pública, transport escolar, promoció turística i prevenció d’incendis per l’any 2018. 
Aquests convenis s’adjunten a la proposta com a Annex I, que s’integra en aquest 
acord a tots els efectes legals. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
de l’any 2018. 
 

Consell comarcal NIF Expedient 
Aplicació 

pressupostària Import 

Alt Empordà P6700008C 2018/547 400/9430/46501 957.130,00 €

Baix Empordà P6700009A 2018/548 400/9430/46502 629.562,35 €

Cerdanya P1700016G 2018/550 400/9430/46503 295.328,81 €

Garrotxa P6700007E 2018/551 400/9430/46504 638.819,26 €

Gironès P6700003D 2018/552 400/9430/46505 651.720,87 €

Pla de l’Estany P6700010I 2018/553 400/9430/46506 363.170,90 €

Ripollès P6700004B 2018/556 400/9430/46507 452.659,59 €

Selva P6700002F 2018/557 400/9430/46508 805.672,22 €

TOTAL   4.794.064,00 €
 
Tercer. Sotmetre els convenis a l’aprovació de cada consell comarcal. 
 
Quart. El pagament de l'aportació de la Diputació als consells comarcals es realitzarà 
mitjançant una transferència corrent. S’efectuarà un primer pagament del 50 % un cop 
signat el conveni per ambdues institucions. El segon pagament es farà dins el segon 
trimestre de 2018, un cop els consells comarcals hagin presentat la memòria 
justificativa del conveni de l’any anterior. La Diputació es reserva la facultat de 
comprovar les activitats subvencionades i d’examinar la memòria i la documentació 
justificativa corresponent. 
 
Cinquè. Els consells comarcals hauran de trametre a la Diputació de Girona, dins el 
primer trimestre de l'any 2019, les memòries que acreditin l’aplicació de l'aportació 
rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest conveni, d’acord amb el previst al pacte 
sisè del conveni.  
 
Sisè. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la 
signatura dels convenis. 
 
ANNEX I 
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2018) 
2018/547 
Parts 
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Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia [data Junta de Govern], assistit pel 
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ferran Roquer i Padrosa president/a del Consell Comarcal de l’Alt Empordà assistit 
pel secretari/ària, Francisco L. Muñoz Cameo  
Antecedents 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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 (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. Des de fa 
anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals mitjançant 
subvencions i aportacions econòmiques per mitjà de convenis. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis en la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, 
econòmica i tècnica; alguns dels consells també realitzen i coordinen actuacions de 
salut pública, transport escolar, prevenció d’incendis i promoció turística municipal i 
comarcal.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà subscriu aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la prestació general de 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i 
també per a diverses actuacions en matèria de salut pública (recollida d’animals 
domèstics i d’altres), promoció turística i coordinació del Servei Comarcal de 
Prevenció d’Incendis per al període de gener a desembre de 2018, i per a transport 
escolar no obligatori del curs 2017-2018. 
La finalitat del conveni és establir un sistema de col·laboració entre ambdues 
institucions per garantir la prestació dels serveis d’assessorament i assistència als 
municipis evitant duplicitats i optimitzant els recursos que s’hi destinen.  
Segon. Serveis i activitats 
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El Consell Comarcal prestarà als municipis del seu àmbit territorial serveis i activitats 
en: 

a) Assistència jurídica i econòmica. 
b) Assistència tècnica, en matèria urbanística i llicències d’activitats. 
c) Servei de transport escolar no obligatori. 
d) Salut pública (recollida d’animals domèstics i d’altres). 
e) Promoció turística. 
f) Prevenció d’incendis.  

Tercer. Serveis de supervisió de projectes i comprovació material d’inversions 
L’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, pot comportar un augment significatiu de les sol·licituds municipals 
d’assistència tècnica, especialment per a la prestació dels serveis de supervisió de 
projectes i de l’assistència tècnica a l’òrgan interventor en la comprovació material de 
la inversió, que preveuen, entre d’altres, la disposició final tercera i els articles 210 i 
235 d’aquest text legal. La comissió de seguiment d’aquest conveni ha d’establir les 
formes de prestació efectiva d’aquests serveis als municipis de la comarca així com 
els mecanismes de coordinació necessaris entre els serveis d’assistència municipal 
d’ambdues institucions.  
Quart. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica en concepte de subvenció al 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, d’import 957.130,00 €, per col·laborar en el 
finançament en els àmbits que s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener 
a desembre de 2018. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 
 Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2017-2018, 

en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya: 66.769,23 €.  

 Per ajut al finançament del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis: 17.821,78 
€. 

Cinquè. Pagament 
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació de la Diputació de Girona es 
realitzarà mitjançant una transferència corrent, amb un primer pagament del 50 % un 
cop signat el conveni per ambdues institucions i un segon pagament que es farà dins 
el segon trimestre de 2018, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa 
del conveni de l’any anterior. 
Sisè. Memòria i justificació 
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2019, una memòria de la prestació dels diferents serveis d’aquest 
conveni. Aquesta memòria s’ha de desglossar en els diferents àmbits dels serveis que 
assenyala el pacte segon, i exposar i relacionar els diferents serveis prestats als 
municipis.  
La memòria determinarà el resultat econòmic final de cada servei: detallarà els 
ingressos rebuts, amb l’import de la Diputació de Girona que s’hi destina, i la relació 
de les despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada 
i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori 
caldrà presentar una memòria que acrediti una despesa de com a mínim el doble de 
l’import de la subvenció i una memòria/informe de finalització de l’actuació. 
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La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti la imputació al pressupost de l’any 2018 de les 
despeses i ingressos que s’hi detallen.  
Els imports i el desglossament de les despeses dels diferents serveis inclosos en la 
memòria podran no coincidir amb els que preveu la sol·licitud de subvenció 
presentada pel Consell Comarcal, però l’import de l’aportació final de la  Diputació de 
Girona ha de ser com a màxim el que preveu el pacte quart, sense que pugui superar 
l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import 
de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als serveis. En el 
supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, 
aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les 
quantitats satisfetes en excés.  
Setè. Verificació i control 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
Vuitè. Publicitat 
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
Novè. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà de 
formalitzar-se per validar-lo, per mutu acord de les dues parts, mitjançant l’annex 
corresponent. 
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2019, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
Onzè. Causes de resolució 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 
les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  

Per part del Consell 
Comarcal: 

El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent 
 

Per part de la Diputació de 
Girona: 

El diputat de la Diputació i president de l’Àrea de 
Cooperació Local i el cap del Servei d’Assistència i 
Cooperació Econòmica de l’Àrea de Cooperació 
Local 

Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
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La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
Tretzè. Règim jurídic 
Són aplicables a aquest conveni l’article 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 108 i següents de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
Catorzè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
Quinzè. Publicació 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de 
conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el 
portal de transparència de la Diputació, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i mitjançant una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC). La Diputació és l'encarregada de publicar el conveni al BOP i el DOGC, i de 
trametre’l, si escau, al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat. 
Girona (data), Figueres (data), Per la Diputació: El President, El Secretari General, 
Pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà: El President/a, El Secretari/ària 
 
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del 
Baix Empordà per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres 
als municipis (any 2018) 
2018/548 
Parts 
Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia [data Junta de Govern], assistit pel 
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
Joan Català Pagés president/a del Consell Comarcal del Baix Empordà assistit pel 
secretari/ària, Secundino Fernández Suarez  
Antecedents 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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 (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
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comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. Des de fa 
anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals mitjançant 
subvencions i aportacions econòmiques per mitjà de convenis. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis en la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, 
econòmica i tècnica; alguns dels consells també realitzen i coordinen actuacions de 
salut pública, transport escolar, prevenció d’incendis i promoció turística municipal i 
comarcal.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal del Baix Empordà subscriu aquest conveni 
de col·laboració amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal del Baix Empordà per a la prestació general de 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i 
també per a diverses actuacions en matèria de salut pública (recollida d’animals 
domèstics i d’altres), promoció turística i coordinació del Servei Comarcal de 
Prevenció d’Incendis per al període de gener a desembre de 2018, i per a transport 
escolar no obligatori del curs 2017-2018. 
La finalitat del conveni és establir un sistema de col·laboració entre ambdues 
institucions per garantir la prestació dels serveis d’assessorament i assistència als 
municipis evitant duplicitats i optimitzant els recursos que s’hi destinen.  
Segon. Serveis i activitats 
El Consell Comarcal prestarà als municipis del seu àmbit territorial serveis i activitats 
en: 

a) Assistència jurídica i econòmica. 
b) Assistència tècnica, en matèria urbanística i llicències d’activitats. 
c) Servei de transport escolar no obligatori. 
d) Salut pública (recollida d’animals domèstics i d’altres). 
e) Promoció turística. 
f) Prevenció d’incendis.  

Tercer. Serveis de supervisió de projectes i comprovació material d’inversions 
L’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, pot comportar un augment significatiu de les sol·licituds municipals 
d’assistència tècnica, especialment per a la prestació dels serveis de supervisió de 
projectes i de l’assistència tècnica a l’òrgan interventor en la comprovació material de 
la inversió, que preveuen, entre d’altres, la disposició final tercera i els articles 210 i 
235 d’aquest text legal. La comissió de seguiment d’aquest conveni ha d’establir les 
formes de prestació efectiva d’aquests serveis als municipis de la comarca així com 
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els mecanismes de coordinació necessaris entre els serveis d’assistència municipal 
d’ambdues institucions.  
Quart. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica en concepte de subvenció al 
Consell Comarcal del Baix Empordà, d’import 629.562,35 €, per col·laborar en el 
finançament en els àmbits que s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener 
a desembre de 2018. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 
 Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2017-2018, 

en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya: 50.940,96 €.  

 Per ajut al finançament del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis: 8.910,89 €. 
Cinquè. Pagament 
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació de la Diputació de Girona es 
realitzarà mitjançant una transferència corrent, amb un primer pagament del 50 % un 
cop signat el conveni per ambdues institucions i un segon pagament que es farà dins 
el segon trimestre de 2018, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa 
del conveni de l’any anterior. 
Sisè. Memòria i justificació 
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2019, una memòria de la prestació dels diferents serveis d’aquest 
conveni. Aquesta memòria s’ha de desglossar en els diferents àmbits dels serveis que 
assenyala el pacte segon, i exposar i relacionar els diferents serveis prestats als 
municipis.  
La memòria determinarà el resultat econòmic final de cada servei: detallarà els 
ingressos rebuts, amb l’import de la Diputació de Girona que s’hi destina, i la relació 
de les despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada 
i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori 
caldrà presentar una memòria que acrediti una despesa de com a mínim el doble de 
l’import de la subvenció i una memòria/informe de finalització de l’actuació. 
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti la imputació al pressupost de l’any 2018 de les 
despeses i ingressos que s’hi detallen.  
Els imports i el desglossament de les despeses dels diferents serveis inclosos en la 
memòria podran no coincidir amb els que preveu la sol·licitud de subvenció 
presentada pel Consell Comarcal, però l’import de l’aportació final de la  Diputació de 
Girona ha de ser com a màxim el que preveu el pacte quart, sense que pugui superar 
l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import 
de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als serveis. En el 
supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, 
aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les 
quantitats satisfetes en excés.  
Setè. Verificació i control 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
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38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
Vuitè. Publicitat 
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
Novè. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà de 
formalitzar-se per validar-lo, per mutu acord de les dues parts, mitjançant l’annex 
corresponent. 
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2019, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
Onzè. Causes de resolució 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 
les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part del Consell 
Comarcal: 

El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent 
 

Per part de la Diputació de 
Girona: 

El diputat de la Diputació i president de l’Àrea de 
Cooperació Local i el cap del Servei 
d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea 
de Cooperació Local 

Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
Tretzè. Règim jurídic 
Són aplicables a aquest conveni l’article 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 108 i següents de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
Catorzè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
Quinzè. Publicació 
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Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de 
conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el 
portal de transparència de la Diputació, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i mitjançant una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC). La Diputació és l'encarregada de publicar el conveni al BOP i el DOGC, i de 
trametre’l, si escau, al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat. 
Girona (data), La Bisbal d’Empordà (data), Per la Diputació: El President, El Secretari 
General, Pel Consell Comarcal del Baix Empordà: El President/a, El Secretari/ària 
 
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de 
la Cerdanya per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2018) 
2018/550 
Parts 
Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia [data Junta de Govern], assistit pel 
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ramon Moliner Serra president/a del Consell Comarcal de la Cerdanya assistit pel 
secretari/ària, Antoni Macias Barrachina  
Antecedents 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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 (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. Des de fa 
anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals mitjançant 
subvencions i aportacions econòmiques per mitjà de convenis. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis en la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, 
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econòmica i tècnica; alguns dels consells també realitzen i coordinen actuacions de 
salut pública, transport escolar i promoció turística municipal i comarcal.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal de la Cerdanya subscriu aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal de la Cerdanya per a la prestació general de 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i 
també per a diverses actuacions en matèria de salut pública (recollida d’animals 
domèstics i d’altres), promoció turística per al període de gener a desembre de 2018, i 
per a transport escolar no obligatori del curs 2017-2018. 
La finalitat del conveni és establir un sistema de col·laboració entre ambdues 
institucions per garantir la prestació dels serveis d’assessorament i assistència als 
municipis evitant duplicitats i optimitzant els recursos que s’hi destinen.  
Segon. Serveis i activitats 
El Consell Comarcal prestarà als municipis del seu àmbit territorial serveis i activitats 
en: 

a) Assistència jurídica i econòmica. 
b) Assistència tècnica, en matèria urbanística i llicències d’activitats. 
c) Servei de transport escolar no obligatori. 
d) Salut pública (recollida d’animals domèstics i d’altres). 
e) Promoció turística. 

Tercer. Serveis de supervisió de projectes i comprovació material d’inversions 
L’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, pot comportar un augment significatiu de les sol·licituds municipals 
d’assistència tècnica, especialment per a la prestació dels serveis de supervisió de 
projectes i de l’assistència tècnica a l’òrgan interventor en la comprovació material de 
la inversió, que preveuen, entre d’altres, la disposició final tercera i els articles 210 i 
235 d’aquest text legal. La comissió de seguiment d’aquest conveni ha d’establir les 
formes de prestació efectiva d’aquests serveis als municipis de la comarca així com 
els mecanismes de coordinació necessaris entre els serveis d’assistència municipal 
d’ambdues institucions.  
Quart. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica en concepte de subvenció al 
Consell Comarcal de la Cerdanya, d’import 295.328,81 €, per col·laborar en el 
finançament en els àmbits que s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener 
a desembre de 2018. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 

 Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2017-
2018, en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya: 15.791,85 €.  

Cinquè. Pagament 
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació de la Diputació de Girona es 
realitzarà mitjançant una transferència corrent, amb un primer pagament del 50 % un 
cop signat el conveni per ambdues institucions i un segon pagament que es farà dins 
el segon trimestre de 2018, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa 
del conveni de l’any anterior. 
Sisè. Memòria i justificació 
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El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2019, una memòria de la prestació dels diferents serveis d’aquest 
conveni. Aquesta memòria s’ha de desglossar en els diferents àmbits dels serveis que 
assenyala el pacte segon, i exposar i relacionar els diferents serveis prestats als 
municipis.  
La memòria determinarà el resultat econòmic final de cada servei: detallarà els 
ingressos rebuts, amb l’import de la Diputació de Girona que s’hi destina, i la relació 
de les despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada 
i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori 
caldrà presentar una memòria que acrediti una despesa de com a mínim el doble de 
l’import de la subvenció i una memòria/informe de finalització de l’actuació. 
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti la imputació al pressupost de l’any 2018 de les 
despeses i ingressos que s’hi detallen.  
Els imports i el desglossament de les despeses dels diferents serveis inclosos en la 
memòria podran no coincidir amb els que preveu la sol·licitud de subvenció 
presentada pel Consell Comarcal, però l’import de l’aportació final de la  Diputació de 
Girona ha de ser com a màxim el que preveu el pacte quart, sense que pugui superar 
l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import 
de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als serveis. En el 
supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, 
aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les 
quantitats satisfetes en excés.  
Setè. Verificació i control 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
Vuitè. Publicitat 
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
Novè. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà de 
formalitzar-se per validar-lo, per mutu acord de les dues parts, mitjançant l’annex 
corresponent. 
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2019, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
Onzè. Causes de resolució 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 17

les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  

Per part del Consell 
Comarcal: 

El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent 
 

Per part de la Diputació 
de Girona: 

El diputat de la Diputació i president de l’Àrea de 
Cooperació Local i el cap del Servei d’Assistència i 
Cooperació Econòmica de l’Àrea de Cooperació 
Local 

Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
Tretzè. Règim jurídic 
Són aplicables a aquest conveni l’article 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 108 i següents de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
Catorzè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
Quinzè. Publicació 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de 
conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el 
portal de transparència de la Diputació, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i mitjançant una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC). La Diputació és l'encarregada de publicar el conveni al BOP i el DOGC, i de 
trametre’l, si escau, al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat. 
Girona (data), Puigcerdà (data), Per la Diputació: El President, El Secretari General, 
Pel Consell Comarcal de Cerdanya: El President/a, El Secretari/ària 
 
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de 
la Garrotxa per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2018) 
2018/551 
Parts 
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Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia [data Junta de Govern], assistit pel 
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
Joan Espona i Agustí president/a del Consell Comarcal de la Garrotxa assistit pel 
secretari/ària, Alicia Vila Torrents  
Antecedents 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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 (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. Des de fa 
anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals mitjançant 
subvencions i aportacions econòmiques per mitjà de convenis. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis en la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, 
econòmica i tècnica; alguns dels consells també realitzen i coordinen actuacions de 
salut pública, transport escolar, prevenció d’incendis i promoció turística municipal i 
comarcal.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal de la Garrotxa subscriu aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal de la Garrotxa per a la prestació general de serveis 
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i també per a 
diverses actuacions en matèria de salut pública (recollida d’animals domèstics i 
d’altres), promoció turística i coordinació del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis 
per al període de gener a desembre de 2018, i per a transport escolar no obligatori del 
curs 2017-2018. 
La finalitat del conveni és establir un sistema de col·laboració entre ambdues 
institucions per garantir la prestació dels serveis d’assessorament i assistència als 
municipis evitant duplicitats i optimitzant els recursos que s’hi destinen.  
Segon. Serveis i activitats 
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El Consell Comarcal prestarà als municipis del seu àmbit territorial serveis i activitats 
en: 

a) Assistència jurídica i econòmica. 
b) Assistència tècnica, en matèria urbanística i llicències d’activitats. 
c) Servei de transport escolar no obligatori. 
d) Salut pública (recollida d’animals domèstics i d’altres). 
e) Promoció turística. 
f) Prevenció d’incendis.  

Tercer. Serveis de supervisió de projectes i comprovació material d’inversions 
L’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, pot comportar un augment significatiu de les sol·licituds municipals 
d’assistència tècnica, especialment per a la prestació dels serveis de supervisió de 
projectes i de l’assistència tècnica a l’òrgan interventor en la comprovació material de 
la inversió, que preveuen, entre d’altres, la disposició final tercera i els articles 210 i 
235 d’aquest text legal. La comissió de seguiment d’aquest conveni ha d’establir les 
formes de prestació efectiva d’aquests serveis als municipis de la comarca així com 
els mecanismes de coordinació necessaris entre els serveis d’assistència municipal 
d’ambdues institucions.  
Quart. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica en concepte de subvenció al 
Consell Comarcal de la Garrotxa, d’import 638.819,26 €, per col·laborar en el 
finançament en els àmbits que s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener 
a desembre de 2018. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 
 Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2017-2018, 

en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya: 170.702,75 €.  

 Per ajut al finançament del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis: 2.475,25 
€. 

Cinquè. Pagament 
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació de la Diputació de Girona es 
realitzarà mitjançant una transferència corrent, amb un primer pagament del 50 % un 
cop signat el conveni per ambdues institucions i un segon pagament que es farà dins 
el segon trimestre de 2018, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa 
del conveni de l’any anterior. 
Sisè. Memòria i justificació 
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2019, una memòria de la prestació dels diferents serveis d’aquest 
conveni. Aquesta memòria s’ha de desglossar en els diferents àmbits dels serveis que 
assenyala el pacte segon, i exposar i relacionar els diferents serveis prestats als 
municipis.  
La memòria determinarà el resultat econòmic final de cada servei: detallarà els 
ingressos rebuts, amb l’import de la Diputació de Girona que s’hi destina, i la relació 
de les despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada 
i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori 
caldrà presentar una memòria que acrediti una despesa de com a mínim el doble de 
l’import de la subvenció i una memòria/informe de finalització de l’actuació. 
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La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti la imputació al pressupost de l’any 2018 de les 
despeses i ingressos que s’hi detallen.  
Els imports i el desglossament de les despeses dels diferents serveis inclosos en la 
memòria podran no coincidir amb els que preveu la sol·licitud de subvenció 
presentada pel Consell Comarcal, però l’import de l’aportació final de la  Diputació de 
Girona ha de ser com a màxim el que preveu el pacte quart, sense que pugui superar 
l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import 
de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als serveis. En el 
supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, 
aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les 
quantitats satisfetes en excés.  
Setè. Verificació i control 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
Vuitè. Publicitat 
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
Novè. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà de 
formalitzar-se per validar-lo, per mutu acord de les dues parts, mitjançant l’annex 
corresponent. 
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2019, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
Onzè. Causes de resolució 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 
les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part del Consell 
Comarcal: 

El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent 
 

Per part de la Diputació de 
Girona: 

El diputat de la Diputació i president de l’Àrea de 
Cooperació Local i el cap del Servei d’Assistència 
i Cooperació Econòmica de l’Àrea de Cooperació 
Local 

Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
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Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
Tretzè. Règim jurídic 
Són aplicables a aquest conveni l’article 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 108 i següents de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
Catorzè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
Quinzè. Publicació 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de 
conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el 
portal de transparència de la Diputació, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i mitjançant una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC). La Diputació és l'encarregada de publicar el conveni al BOP i el DOGC, i de 
trametre’l, si escau, al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat. 
Girona (data), Olot (data), Per la Diputació: El President, El Secretari General, Pel 
Consell Comarcal de Garrotxa: El President/a, El Secretari/ària 
 
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del 
Gironès per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2018) 
2018/552 
Parts 
Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia [data Junta de Govern], assistit pel 
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
Jaume Busquets Arnau president/a del Consell Comarcal del Gironès assistit pel 
secretari/ària, Jordi Batllori Nouvilas  
Antecedents 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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 (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
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Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. Des de fa 
anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals mitjançant 
subvencions i aportacions econòmiques per mitjà de convenis. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis en la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, 
econòmica i tècnica; alguns dels consells també realitzen i coordinen actuacions de 
salut pública, transport escolar, prevenció d’incendis i promoció turística municipal i 
comarcal.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal del Gironès subscriu aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal del Gironès per a la prestació general de serveis 
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i també per a 
diverses actuacions en matèria de salut pública (recollida d’animals domèstics i 
d’altres), promoció turística i coordinació del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis 
per al període de gener a desembre de 2018, i per a transport escolar no obligatori del 
curs 2017-2018. 
La finalitat del conveni és establir un sistema de col·laboració entre ambdues 
institucions per garantir la prestació dels serveis d’assessorament i assistència als 
municipis evitant duplicitats i optimitzant els recursos que s’hi destinen.  
Segon. Serveis i activitats 
El Consell Comarcal prestarà als municipis del seu àmbit territorial serveis i activitats 
en: 

a) Assistència jurídica i econòmica. 
b) Assistència tècnica, en matèria urbanística i llicències d’activitats. 
c) Servei de transport escolar no obligatori. 
d) Salut pública (recollida d’animals domèstics i d’altres). 
e) Promoció turística. 
f) Prevenció d’incendis.  

Tercer. Serveis de supervisió de projectes i comprovació material d’inversions 
L’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, pot comportar un augment significatiu de les sol·licituds municipals 
d’assistència tècnica, especialment per a la prestació dels serveis de supervisió de 
projectes i de l’assistència tècnica a l’òrgan interventor en la comprovació material de 
la inversió, que preveuen, entre d’altres, la disposició final tercera i els articles 210 i 
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235 d’aquest text legal. La comissió de seguiment d’aquest conveni ha d’establir les 
formes de prestació efectiva d’aquests serveis als municipis de la comarca així com 
els mecanismes de coordinació necessaris entre els serveis d’assistència municipal 
d’ambdues institucions.  
Quart. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica en concepte de subvenció al 
Consell Comarcal del Gironès, d’import 651.720,87 €, per col·laborar en el 
finançament en els àmbits que s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener 
a desembre de 2018. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 
 Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2017-2018, 

en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya: 22.292,11 €.  

 Per ajut al finançament del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis: 6.435,64 €. 
Cinquè. Pagament 
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació de la Diputació de Girona es 
realitzarà mitjançant una transferència corrent, amb un primer pagament del 50 % un 
cop signat el conveni per ambdues institucions i un segon pagament que es farà dins 
el segon trimestre de 2018, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa 
del conveni de l’any anterior. 
Sisè. Memòria i justificació 
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2019, una memòria de la prestació dels diferents serveis d’aquest 
conveni. Aquesta memòria s’ha de desglossar en els diferents àmbits dels serveis que 
assenyala el pacte segon, i exposar i relacionar els diferents serveis prestats als 
municipis.  
La memòria determinarà el resultat econòmic final de cada servei: detallarà els 
ingressos rebuts, amb l’import de la Diputació de Girona que s’hi destina, i la relació 
de les despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada 
i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori 
caldrà presentar una memòria que acrediti una despesa de com a mínim el doble de 
l’import de la subvenció i una memòria/informe de finalització de l’actuació. 
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti la imputació al pressupost de l’any 2018 de les 
despeses i ingressos que s’hi detallen.  
Els imports i el desglossament de les despeses dels diferents serveis inclosos en la 
memòria podran no coincidir amb els que preveu la sol·licitud de subvenció 
presentada pel Consell Comarcal, però l’import de l’aportació final de la  Diputació de 
Girona ha de ser com a màxim el que preveu el pacte quart, sense que pugui superar 
l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import 
de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als serveis. En el 
supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, 
aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les 
quantitats satisfetes en excés.  
Setè. Verificació i control 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
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el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
Vuitè. Publicitat 
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
Novè. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà de 
formalitzar-se per validar-lo, per mutu acord de les dues parts, mitjançant l’annex 
corresponent. 
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2019, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
Onzè. Causes de resolució 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 
les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent 

 
Per part de la Diputació de 
Girona: 

El diputat de la Diputació i president de l’Àrea de 
Cooperació Local i el cap del Servei d’Assistència 
i Cooperació Econòmica de l’Àrea de Cooperació 
Local 

Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
Tretzè. Règim jurídic 
Són aplicables a aquest conveni l’article 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 108 i següents de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
Catorzè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
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Quinzè. Publicació 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de 
conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el 
portal de transparència de la Diputació, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i mitjançant una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC). La Diputació és l'encarregada de publicar el conveni al BOP i el DOGC, i de 
trametre’l, si escau, al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat. 
Girona (data), Girona (data), Per la Diputació: El President, El Secretari General, Pel 
Consell Comarcal del Gironès: El President/a, El Secretari/ària 
 
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del 
Pla Estany per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2018) 
2018/553 
Parts 
Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia [data Junta de Govern], assistit pel 
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
Jordi Xargay Congost president/a del Consell Comarcal del Pla Estany assistit pel 
secretari/ària, Joan Solà Busquets  
Antecedents 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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 (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. Des de fa 
anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals mitjançant 
subvencions i aportacions econòmiques per mitjà de convenis. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
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Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis en la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, 
econòmica i tècnica; alguns dels consells també realitzen i coordinen actuacions de 
salut pública, transport escolar, prevenció d’incendis i promoció turística municipal i 
comarcal.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal del Pla Estany subscriu aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal del Pla Estany per a la prestació general de 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i 
també per a diverses actuacions en matèria de salut pública (recollida d’animals 
domèstics i d’altres), promoció turística i coordinació del Servei Comarcal de 
Prevenció d’Incendis per al període de gener a desembre de 2018, i per a transport 
escolar no obligatori del curs 2017-2018. 
La finalitat del conveni és establir un sistema de col·laboració entre ambdues 
institucions per garantir la prestació dels serveis d’assessorament i assistència als 
municipis evitant duplicitats i optimitzant els recursos que s’hi destinen.  
Segon. Serveis i activitats 
El Consell Comarcal prestarà als municipis del seu àmbit territorial serveis i activitats 
en: 

a) Assistència jurídica i econòmica. 
b) Assistència tècnica, en matèria urbanística i llicències d’activitats. 
c) Servei de transport escolar no obligatori. 
d) Salut pública (recollida d’animals domèstics i d’altres). 
e) Promoció turística. 
f)    Prevenció d’incendis 

Tercer. Serveis de supervisió de projectes i comprovació material d’inversions 
L’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, pot comportar un augment significatiu de les sol·licituds municipals 
d’assistència tècnica, especialment per a la prestació dels serveis de supervisió de 
projectes i de l’assistència tècnica a l’òrgan interventor en la comprovació material de 
la inversió, que preveuen, entre d’altres, la disposició final tercera i els articles 210 i 
235 d’aquest text legal. La comissió de seguiment d’aquest conveni ha d’establir les 
formes de prestació efectiva d’aquests serveis als municipis de la comarca així com 
els mecanismes de coordinació necessaris entre els serveis d’assistència municipal 
d’ambdues institucions.  
Quart. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica en concepte de subvenció al 
Consell Comarcal de Pla Estany, d’import 363.170,90 €, per col·laborar en el 
finançament en els àmbits que s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener 
a desembre de 2018. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 
 Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2017-2018, 

en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya: 59.424,55 €.  

 Per ajut al finançament del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis: 3.465,35 
€. 

Cinquè. Pagament 
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El pagament al Consell Comarcal de l’aportació de la Diputació de Girona es 
realitzarà mitjançant una transferència corrent, amb un primer pagament del 50 % un 
cop signat el conveni per ambdues institucions i un segon pagament que es farà dins 
el segon trimestre de 2018, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa 
del conveni de l’any anterior. 
Sisè. Memòria i justificació 
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2019, una memòria de la prestació dels diferents serveis d’aquest 
conveni. Aquesta memòria s’ha de desglossar en els diferents àmbits dels serveis que 
assenyala el pacte segon, i exposar i relacionar els diferents serveis prestats als 
municipis.  
La memòria determinarà el resultat econòmic final de cada servei: detallarà els 
ingressos rebuts, amb l’import de la Diputació de Girona que s’hi destina, i la relació 
de les despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada 
i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori 
caldrà presentar una memòria que acrediti una despesa de com a mínim el doble de 
l’import de la subvenció i una memòria/informe de finalització de l’actuació. 
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti la imputació al pressupost de l’any 2018 de les 
despeses i ingressos que s’hi detallen.  
Els imports i el desglossament de les despeses dels diferents serveis inclosos en la 
memòria podran no coincidir amb els que preveu la sol·licitud de subvenció 
presentada pel Consell Comarcal, però l’import de l’aportació final de la  Diputació de 
Girona ha de ser com a màxim el que preveu el pacte quart, sense que pugui superar 
l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import 
de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als serveis. En el 
supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, 
aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les 
quantitats satisfetes en excés.  
Setè. Verificació i control 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
Vuitè. Publicitat 
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
Novè. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà de 
formalitzar-se per validar-lo, per mutu acord de les dues parts, mitjançant l’annex 
corresponent. 
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2019, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
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abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
Onzè. Causes de resolució 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 
les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part del Consell 
Comarcal: 

El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent 
 

Per part de la Diputació de 
Girona: 

El diputat de la Diputació i president de l’Àrea de 
Cooperació Local i el cap del Servei 
d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea 
de Cooperació Local 

Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
Tretzè. Règim jurídic 
Són aplicables a aquest conveni l’article 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 108 i següents de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
Catorzè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
Quinzè. Publicació 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de 
conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el 
portal de transparència de la Diputació, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i mitjançant una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC). La Diputació és l'encarregada de publicar el conveni al BOP i el DOGC, i de 
trametre’l, si escau, al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat. 
Girona (data), Banyoles (data), Per la Diputació: El President, El Secretari General, 
Pel Consell Comarcal del Pla Estany: El President/a, El Secretari/ària 
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Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de 
Ripollès per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2018) 
2018/556 
Parts 
Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia [data Junta de Govern], assistit pel 
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
Joan Mansó i Bosoms president/a del Consell Comarcal del Ripollès assistit pel 
secretari/ària, Marta Arxé Llagostera  
Antecedents 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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 (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. Des de fa 
anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals mitjançant 
subvencions i aportacions econòmiques per mitjà de convenis. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis en la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, 
econòmica i tècnica; alguns dels consells també realitzen i coordinen actuacions de 
salut pública, transport escolar, prevenció d’incendis i promoció turística municipal i 
comarcal.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal del Ripollès subscriu aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació general de serveis 
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i també per a 
diverses actuacions en matèria de salut pública (recollida d’animals domèstics i 
d’altres), promoció turística i coordinació del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis 
per al període de gener a desembre de 2018, i per a transport escolar no obligatori del 
curs 2017-2018. 
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La finalitat del conveni és establir un sistema de col·laboració entre ambdues 
institucions per garantir la prestació dels serveis d’assessorament i assistència als 
municipis evitant duplicitats i optimitzant els recursos que s’hi destinen.  
Segon. Serveis i activitats 
El Consell Comarcal prestarà als municipis del seu àmbit territorial serveis i activitats 
en: 

a) Assistència jurídica i econòmica. 
b) Assistència tècnica, en matèria urbanística i llicències d’activitats. 
c) Servei de transport escolar no obligatori. 
d) Salut pública (recollida d’animals domèstics i d’altres). 
e) Promoció turística. 
f) Prevenció d’incendis.  

Tercer. Serveis de supervisió de projectes i comprovació material d’inversions 
L’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, pot comportar un augment significatiu de les sol·licituds municipals 
d’assistència tècnica, especialment per a la prestació dels serveis de supervisió de 
projectes i de l’assistència tècnica a l’òrgan interventor en la comprovació material de 
la inversió, que preveuen, entre d’altres, la disposició final tercera i els articles 210 i 
235 d’aquest text legal. La comissió de seguiment d’aquest conveni ha d’establir les 
formes de prestació efectiva d’aquests serveis als municipis de la comarca així com 
els mecanismes de coordinació necessaris entre els serveis d’assistència municipal 
d’ambdues institucions.  
Quart. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica en concepte de subvenció al 
Consell Comarcal del Ripollès, d’import 452.659,59 €, per col·laborar en el 
finançament en els àmbits que s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener 
a desembre de 2018. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 
 Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2017-2018, 

en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya: 28.271,85 €.  

 Per ajut al finançament del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis: 1.485,15 
€. 

Cinquè. Pagament 
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació de la Diputació de Girona es 
realitzarà mitjançant una transferència corrent, amb un primer pagament del 50 % un 
cop signat el conveni per ambdues institucions i un segon pagament que es farà dins 
el segon trimestre de 2018, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa 
del conveni de l’any anterior. 
Sisè. Memòria i justificació 
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2019, una memòria de la prestació dels diferents serveis d’aquest 
conveni. Aquesta memòria s’ha de desglossar en els diferents àmbits dels serveis que 
assenyala el pacte segon, i exposar i relacionar els diferents serveis prestats als 
municipis.  
La memòria determinarà el resultat econòmic final de cada servei: detallarà els 
ingressos rebuts, amb l’import de la Diputació de Girona que s’hi destina, i la relació 
de les despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada 
i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
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Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori 
caldrà presentar una memòria que acrediti una despesa de com a mínim el doble de 
l’import de la subvenció i una memòria/informe de finalització de l’actuació. 
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti la imputació al pressupost de l’any 2018 de les 
despeses i ingressos que s’hi detallen.  
Els imports i el desglossament de les despeses dels diferents serveis inclosos en la 
memòria podran no coincidir amb els que preveu la sol·licitud de subvenció 
presentada pel Consell Comarcal, però l’import de l’aportació final de la  Diputació de 
Girona ha de ser com a màxim el que preveu el pacte quart, sense que pugui superar 
l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import 
de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als serveis. En el 
supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, 
aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les 
quantitats satisfetes en excés.  
Setè. Verificació i control 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
Vuitè. Publicitat 
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
Novè. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà de 
formalitzar-se per validar-lo, per mutu acord de les dues parts, mitjançant l’annex 
corresponent. 
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2019, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
Onzè. Causes de resolució 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 
les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  

Per part del Consell 
Comarcal: 

El president/a del Consell Comarcal i el/la 
gerent 
 

Per part de la Diputació de 
Girona: 

El diputat de la Diputació i president de l’Àrea de 
Cooperació Local i el cap del Servei 
d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea 
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de Cooperació Local 
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
Tretzè. Règim jurídic 
Són aplicables a aquest conveni l’article 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 108 i següents de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
Catorzè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
Quinzè. Publicació 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de 
conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el 
portal de transparència de la Diputació, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i mitjançant una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC). La Diputació és l'encarregada de publicar el conveni al BOP i el DOGC, i de 
trametre’l, si escau, al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat.. 
Girona (data), Ripoll (data), Per la Diputació: El President, El Secretari General, Pel 
Consell Comarcal del Ripollès: El President/a, El Secretari/ària 
 
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de 
la Selva per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2018) 
2018/557 
Parts 
Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia [data Junta de Govern], assistit pel 
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
Salvador Balliu Torroella president/a del Consell Comarcal de la Selva assistit pel 
secretari/ària, Xavier Hernández Corominas  
Antecedents 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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 (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
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econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. Des de fa 
anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals mitjançant 
subvencions i aportacions econòmiques per mitjà de convenis. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis en la prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, 
econòmica i tècnica; alguns dels consells també realitzen i coordinen actuacions de 
salut pública, transport escolar, prevenció d’incendis i promoció turística municipal i 
comarcal.  
En virtut de tot això, el Consell Comarcal de la Selva subscriu aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal de la Selva per a la prestació general de serveis 
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i també per a 
diverses actuacions en matèria de salut pública (recollida d’animals domèstics i 
d’altres), promoció turística i coordinació del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis 
per al període de gener a desembre de 2018, i per a transport escolar no obligatori del 
curs 2017-2018. 
La finalitat del conveni és establir un sistema de col·laboració entre ambdues 
institucions per garantir la prestació dels serveis d’assessorament i assistència als 
municipis evitant duplicitats i optimitzant els recursos que s’hi destinen.  
Segon. Serveis i activitats 
El Consell Comarcal prestarà als municipis del seu àmbit territorial serveis i activitats 
en: 

a) Assistència jurídica i econòmica. 
b) Assistència tècnica, en matèria urbanística i llicències d’activitats. 
c) Servei de transport escolar no obligatori. 
d) Salut pública (recollida d’animals domèstics i d’altres). 
e) Promoció turística. 
f) Prevenció d’incendis.  

Tercer. Serveis de supervisió de projectes i comprovació material d’inversions 
L’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, pot comportar un augment significatiu de les sol·licituds municipals 
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d’assistència tècnica, especialment per a la prestació dels serveis de supervisió de 
projectes i de l’assistència tècnica a l’òrgan interventor en la comprovació material de 
la inversió, que preveuen, entre d’altres, la disposició final tercera i els articles 210 i 
235 d’aquest text legal. La comissió de seguiment d’aquest conveni ha d’establir les 
formes de prestació efectiva d’aquests serveis als municipis de la comarca així com 
els mecanismes de coordinació necessaris entre els serveis d’assistència municipal 
d’ambdues institucions.  
Quart. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica en concepte de subvenció al 
Consell Comarcal de la Selva, d’import 805.672,22 €, per col·laborar en el 
finançament en els àmbits que s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener 
a desembre de 2018. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 
 Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2017-2018, 

en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya: 193.706,70 €.  

 Per ajut al finançament del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis: 9.405,94 
€. 

Cinquè. Pagament 
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació de la Diputació de Girona es 
realitzarà mitjançant una transferència corrent, amb un primer pagament del 50 % un 
cop signat el conveni per ambdues institucions i un segon pagament que es farà dins 
el segon trimestre de 2018, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa 
del conveni de l’any anterior. 
Sisè. Memòria i justificació 
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2019, una memòria de la prestació dels diferents serveis d’aquest 
conveni. Aquesta memòria s’ha de desglossar en els diferents àmbits dels serveis que 
assenyala el pacte segon, i exposar i relacionar els diferents serveis prestats als 
municipis.  
La memòria determinarà el resultat econòmic final de cada servei: detallarà els 
ingressos rebuts, amb l’import de la Diputació de Girona que s’hi destina, i la relació 
de les despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada 
i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori 
caldrà presentar una memòria que acrediti una despesa de com a mínim el doble de 
l’import de la subvenció i una memòria/informe de finalització de l’actuació. 
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti la imputació al pressupost de l’any 2018 de les 
despeses i ingressos que s’hi detallen.  
Els imports i el desglossament de les despeses dels diferents serveis inclosos en la 
memòria podran no coincidir amb els que preveu la sol·licitud de subvenció 
presentada pel Consell Comarcal, però l’import de l’aportació final de la  Diputació de 
Girona ha de ser com a màxim el que preveu el pacte quart, sense que pugui superar 
l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import 
de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als serveis. En el 
supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, 
aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les 
quantitats satisfetes en excés.  
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Setè. Verificació i control 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
Vuitè. Publicitat 
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
Novè. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà de 
formalitzar-se per validar-lo, per mutu acord de les dues parts, mitjançant l’annex 
corresponent. 
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2019, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
Onzè. Causes de resolució 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 
les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la 

gerent 
 

Per part de la Diputació de 
Girona: 

El diputat de la Diputació i president de l’Àrea 
de Cooperació Local i el cap del Servei 
d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea 
de Cooperació Local 

Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
Tretzè. Règim jurídic 
Són aplicables a aquest conveni l’article 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 108 i següents de la Llei 
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26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
Catorzè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
Quinzè. Publicació 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de 
conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el 
portal de transparència de la Diputació, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i mitjançant una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC). La Diputació és l'encarregada de publicar el conveni al BOP i el DOGC, i de 
trametre’l, si escau, al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat. 
Girona (data), Santa Coloma de Farners (data), Per la Diputació: El President, El 
Secretari General, Pel Consell Comarcal de la Selva: El President/a, El Secretari/ària 
 
4. JG960/000047/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la subvenció nominativa 
per a l'Ajuntament de Garrigàs (exp. 2018/391) 

 
L’Ajuntament de Garrigàs ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del VI Mirador Photo Garrigàs i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/391). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Garrigàs, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de Subvencions; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge 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, per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Garrigàs, per al finançament del VI 
Mirador Photo Garrigàs, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d’expedient 

Nom del Beneficiari 
NIF del 

beneficiari 

2018/391 Ajuntament de Garrigàs P1708100A 

Objecte de la subvenció 
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VI Mirador Photo Garrigàs 

Cost total de 
l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 
despeses 

subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge 
de 

finançament 

Import a 
justificar 

3.000,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 50,00 % 3.000,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.500,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 502/3322/46201 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2018. 
 
Tercer. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i 
està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de Garrigàs, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Garrigàs, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona i el d’INSPAI, Centre de la Imatge en la 
documentació i en els mitjans de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, 
tot indicant que s’ha efectuat amb la nostra col·laboració;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 1.500,00 € que representa un percentatge de finançament del 50,00 %, 
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quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. L’Ajuntament de Garrigàs ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 3.000,00 € corresponents a l’import total de les despeses 
que consten en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat 
que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de 
documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del VI Mirador Photo Garrigàs 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 12 de setembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Ajuntament de Garrigàs presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Novè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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L’Ajuntament de Garrigàs, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
Onzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dotzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Tretzè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Garrigàs. 
 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 40

Catorzè. Traslladar aquest acord a la Intervenció General,  a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona i a Cooperació Cultural. 
 
5. JG960/000048/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Fundació Privada Casa de la Música del Gironès per al 
finançament del Projecte Casa de la Música 2018_activitats i funcionament 
(exp. 2018/1719) 

 
La Fundació Privada Casa de la Música del Gironès, de Salt, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de les activitats i el funcionament i s’ha 
instruït l'expedient corresponent (2018/1719) 
 
La Casa de la Música és un projecte innovador dins del sector musical i de la gestió 
cultural, un projecte compartit entre les administracions públiques i la Fundació 
Privada, que intenta dinamitzar el sector musical en el camp de la música popular de 
manera transversal, des del suport als creadors, passant per el vessant social i fins 
arribar a la generació de nous públics. 
 
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 subvenció específica per la cooperació amb equipaments culturals 
estratègics. L’objectiu d’aquesta línia és garantir el manteniment de l’oferta cultural a 
la demarcació.  
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Privada Casa de la Música del 
Gironès, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Casa de la Música del Gironès, de Salt, 
per al finançament del projecte Casa de la Música 2018, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2018/1719 Fundació Privada G55233001 Projecte Casa Del 16 de 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 41

Casa de la Música 
del Gironès_Salt 

de la Música 
2018 

novembre del 
2017 al 15 de 
novembre del 
2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

231.000,00 € 231.000,00 € 67.000,00 € 29 % 231.000,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SEIXANTA-SET MIL EUROS, 
(67.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48024 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i 
està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 16 de novembre 
de 2017 i finalitza el 15 de novembre de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. 
La Fundació Privada Casa de la Música del Gironès, disposarà d’un termini d’un mes, 
a comptar des de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord.  
 
Sisè. Pagament de la subvenció.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació d’aquest acord, de conformitat 
amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de QUARANTA-SIS MIL NOU-CENTS 
EUROS (46.900,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70% de l’import de 
la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de constitució de 
fiança o garantia. 
 
Quan la Fundació Privada Casa de la Música del Gironès, de Salt, hagi presentat al 
Registre General de la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de 
conformitat amb el que s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la 
quantitat de VINT MIL CENT EUROS, (20.100,00 €), corresponents al 30% restant. El 
pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
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El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
Setè. Règim de justificació.  
La Fundació Privada Casa de la Música del Gironès, ha de justificar la realització 
efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 231.000,00 € corresponents a 
l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació de la documentació 
següent:  
 
A. Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), a l’apartat de documentació, que ha de contenir la informació 
següent: 
 

a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de 
la factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública de les activitats i funcionament de la Casa de la Música del Gironès. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci 
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre 
transparència (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
B. Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del 
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha 
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma 
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
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Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt la Fundació Casa de la Música del Gironès, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Vuitè. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al 
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció 
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

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

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Casa de la Música del Gironès 
de Salt. 
 
6. JG960/000049/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa  a l'OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
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Departament de Cultura de la Generalitat per al finançament del 
Programa.cat (exp. 2018/1754)  

 
L’any 2009 es va aprovar el Decret 48/2009, de 24 de març, que crea i regula el 
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). Aquesta 
normativa estableix diferents tipologies d’equipaments municipals i estipula diferents 
tipus de suport econòmic en funció de la tipologia.  
 
Actualment, els equipaments escènics i musicals bàsics (E2) i altres espais escènics i 
musicals (E1) reben suport econòmic per part del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a través del Programa.cat. Es tracta d’un ajut en espècie 
als ajuntaments i destinada a la contractació d’espectacles. 
 
El Departament de Cultura està impulsant la unificació i coordinació d’esforços de les 
diputacions de Catalunya amb les del propi Departament per crear una Mancomunitat 
cultural, amb la finalitat d’unificar i coordinar criteris i polítiques d’actuació, coordinar-
se a nivell tècnic i sumar els diferents recursos econòmics de les administracions per 
ser més eficaços i aconseguir millors resultats a nivell cultural. 
 
La Diputació de Girona desitja també unir-se a aquesta iniciativa per tal de: 
 

- Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada 
en criteris de qualitat. 

- Optimitzar l’ús d’equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
- Facilitar la major circulació de les produccions artístiques en millors condicions 

pels municipis. 
 

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 els ens locals. L’objectiu d’aquesta línia és 
donar suport als ens locals que desenvolupen activitats culturals a les comarques de 
Girona o que plantegen iniciatives culturals estratègiques per al territori i que no 
queden incloses al Fons de Cooperació Cultural. En el marc d’aquest conveni, el 
Programa.cat és un ajut en espècie destinat als ajuntaments de les comarques 
gironines i destinada a la contractació d'espectacles. 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural (exp. 2018/1754), de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es 
pot formalitzar mitjançant un conveni, de conformitat amb el procediment regulat en 
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l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural del Departament de Cultura i la Diputació de Girona per al suport a la 
programació d’arts escèniques i música als municipis, el text del qual es transcriu com 
segueix: 
 
“Conveni entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de 
Cultura i la Diputació de Girona per al suport a la programació d’arts 
escèniques i música als municipis 
REUNITS 
D’una banda, l'Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, amb 
NIF 1700000A, i en nom i representació d'aquesta en virtut del seu càrrec. 
I de l’altra, la Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta, presidenta del Consell 
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (d'ara endavant OSIC), 
amb NIF Q0801883J, entitat adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, amb domicili a 08001 Barcelona, Portal de Santa Madrona 6-8, actuant en 
virtut de les atribucions que li confereix l’article 7.2.a) dels Estatuts de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per obligar-
se i es comprometen a fer concordar els seus interessos respectius mitjançant el 
present conveni. 
EXPOSEN 
I.- El Decret 48/2009, de 24 de març, crea i regula el Sistema Públic d’Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya. Aquesta normativa estableix diferents tipologies 
dels esmentats equipaments municipals i estipula diferents tipus de suport econòmic 
en funció de la tipologia. També crea els òrgans del Sistema: la Comissió 
Institucional, la Taula Tècnica, els grups de treball i el Fòrum. En aquests òrgans hi ha 
representants de cada diputació de Catalunya i també representants de la Federació 
de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. La 
composició dels diferents grups de treball està oberta a qui hi vulgui participar. 
Aquest conveni només afecta a dues de les diferents tipologies que preveu el Decret 
esmentat en el seu article 7, en concret a aquelles que es troben en municipis amb 
menor nombre d'habitants i amb menors recursos: 
- equipaments escènics i musicals bàsics (E2) 
- i altres espais escènics i musicals (E1) 
Aquestes dues tipologies d'equipaments reben suport econòmic actualment per part 
del Departament de Cultura a través del Programa.cat, que consisteix en una 
subvenció en espècie atorgada als ajuntaments de Catalunya mitjançant una 
convocatòria de lliure concurrència i que va destinada a pagar directament a les 
companyies un percentatge del seu catxet. Es tracta d'un ajut en espècie als 
ajuntaments i destinada a la contractació d'espectacles.  
S'elabora una llista de propostes d’espectacles d’arts en viu que poden contractar els 
ajuntaments. La llista està validada per les dues administracions amb el suport d’una 
comissió assessora.  
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L'annex d'aquest conveni en fa una referència més concreta a aquesta modalitat de 
suport.  
II.- El Departament de Cultura està impulsant la unificació i coordinació d'esforços de 
les diputacions de Catalunya amb les del propi Departament per crear una 
Mancomunitat Cultural. Es tracta d'unificar i coordinar criteris i polítiques d'actuació, 
coordinar-se a nivell tècnic i també de sumar els diferents recursos econòmics de les 
administracions per ser més eficaços i aconseguir millors resultats a nivell cultural. 
III.- Per a la consecució final de la citada Mancomunitat Cultural ja s'han començat a 
donar els primers passos i, així, s'han començat a unir esforços i recursos entre la 
Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
des de l’any 2014 per donar suport a la programació estable de caire professional 
dels municipis en arts escèniques i música i l’any 2017 s’hi va afegir la Diputació de 
Girona.   
IV.- La Diputació de Girona s’ha unit a aquesta iniciativa per tal de: 

‐ Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada 
en  criteris de qualitat. 

‐ Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
‐ Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors 

condicions pels municipis. 
V.- En compliment del que disposa l’article 7.3 k del Decret 7/2012, de 10 de gener, 
pel qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Consell 
d’Administració d’aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de Cultura de 
l’Administració de la Generalitat, va aprovar aquest conveni en sessió de 23 de març 
de 2018.  
VI.- Que el conveni va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona de data 20 de març de 2018. 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, pel qual: 
ACORDEN 
PRIMER. Objecte del conveni 
Amb la voluntat de construir un model estable i sòlid de suport a la programació 
escènica municipal, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona han unit a partir de l’any 2017 les seves vies de suport 
destinades a aquesta finalitat. Pel que fa als ajuts per a la contractació d’espectacles, 
la Diputació de Girona participarà el 2018 en el Programa.cat. El Departament de 
Cultura (a través de l’OSIC) en farà la convocatòria, d’acord amb les pautes que 
figuren a l’annex d’aquest conveni, i la Diputació de Girona hi donarà suport en relació 
amb els municipis de la seva demarcació territorial. 
Tal i com es recull al pacte setè del present conveni, la Diputació avançarà a l’OSIC 
crèdit suficient amb l’objecte de concentrar les iniciatives de suport i foment a la 
programació municipal. Es crearà una única línia d’ajut gestionada administrativament 
des de l’OSIC que comptarà amb les aportacions econòmiques del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona.  
Les subvencions que s’atorguin són finalistes i, per tant, només es poden aplicar a la 
destinació convinguda. 
SEGON. Participació de les dues parts 
En totes les línies de suport quedarà clarament diferenciada l’aportació del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la de la Diputació de Girona. 
TERCER. Obligacions de les parts 
Per tal de concretar aquesta col·laboració s’acorda que: 
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1. En tots els òrgans i comissions que s’estableixin per a dur a terme aquest 
conveni hi haurà representants del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Girona. 
Per a fer el seguiment del desenvolupament d’aquest acord es crea una 
Comissió Institucional i una Comissió Tècnica que es regulen en el pacte 
cinquè. A la Comissió Tècnica hi haurà també un representant de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural. En els dos casos, la composició és paritària. 

2. De conformitat amb el previst en el Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el 
Departament de Cultura vehicularà la gestió dels pagaments a través de dita 
entitat. 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural elaborarà les actes, els informes 
sobre estats de comptes i la seva evolució, així com les memòries justificatives 
necessàries dels imports bonificats als beneficiaris, que siguin requerides per a 
qualsevol de les dues administracions. 

3. Ambdues institucions compartiran les bases de dades dels indicadors 
municipals derivats de l’activitat subvencionada. Cada institució podrà explotar i 
utilitzar les dades de la seva demarcació respectant la llei de protecció de 
dades. 

QUART. Aportacions econòmiques de les parts 
Per a l’any 2018, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, aportaran el crèdit 
següent amb càrrec als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total 
de l’activitat per a l’any 2018 (gener – desembre): 

- Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 
167.000 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411.  

- Diputació de Girona: 90.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3330/45390.  

Les aportacions de les parts es podran ampliar sempre que les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin. 
La dotació provinent del fons de la Diputació de Girona es dedicarà exclusivament al 
suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als 
municipis de la seva demarcació. 
CINQUÈ. Comissió Institucional i Comissió Tècnica 
Per a fer el seguiment i control d’aquest conveni i de les línies d’ajut, es crea una 
Comissió Institucional i una Comissió Tècnica. 
A. Comissió Institucional 
Es reunirà com a mínim un cop a l’any i la seva composició i funcions seran les 
següents: 
Composició: 
- El/la conseller/a de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que actuarà com a 

president. 
- El/la diputat/ada delegat/ada de Cultura de la Diputació de Girona, que actuarà 

com a vicepresident/a. 
- El/la director/a general de Cooperació Cultural. 
- El/la cap del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, o persona 

en qui delegui. 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap del Servei de Gestió 
de la Direcció General de Cooperació Cultural. 
La seva funció és establir les directrius bàsiques. 
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B. Comissió Tècnica 
Es reunirà com a mínim un cop l’any i la seva composició i funcions seran les 
següents: 
Composició: 
- El/la subdirector/a general de Promoció Cultural, que actuarà de president. 
- El/la cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la subdirecció general de 

Promoció Cultural. 
- El/la cap del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona. 
- El/l’administrador/a de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
- Un/a tècnic/a de la Direcció General de Cooperació Cultural. 
- Un/a tècnic/a del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona. 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap de Servei de Gestió 
de la Direcció General de Cooperació Cultural o un/a tècnic/a en qui delegui de la 
seva unitat. 
Funcions: 
a) Concretar i aplicar els criteris de suport que tindran els beneficiaris. 
b) Concretar l’operativa a seguir per accedir al suport. 
c) Executar el funcionament i contingut del catàleg obert. 
d) Elaborar i proposar indicadors i bases de dades úniques i compartides. 
e) Consensuar els indicadors de l’activitat dels espais escènics. 
f) Proposar els recursos humans, les plataformes tecnològiques i les prestacions  

necessàries per a una gestió adequada. 
g) Proposar els àmbits de gestió de cada administració en el cas que sigui necessari  

per garantir els bons resultats en els acords establerts. 
SISÈ. Vigència 
Aquest conveni iniciarà la seva vigència l’endemà de la seva signatura i finalitzarà el 
31 de desembre de 2018, sense perjudici que la justificació es pugui presentar fins al 
31 de març de 2019. El present conveni es podrà prorrogar de manera expressa per 
un any mitjançant la signatura d’una addenda. 
La voluntat resolutòria de qualsevol de les parts haurà de ser notificada de manera 
expressa a les altres parts amb un mínim de tres mesos d’antelació, respecte la data 
d’expiració del conveni. 
SETÈ. Forma de pagament dels ajuts a la contractació d’espectacles 
Per a l’any 2018 i a la signatura del present conveni, la Diputació de Girona efectuarà 
el pagament dels 90.000 euros, mitjançant bestreta, que aporta a l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió 
PROGRAMA.CAT del Departament de Cultura.  
L'OSIC justificarà l'aplicació de la citada quantia al Programa.Cat davant la Diputació 
de Girona d'acord amb el que estipula el pacte següent, sense perjudici que aquesta 
pugui demanar en qualsevol moment la informació o aclariments que consideri 
necessaris a l'OSIC. 
La Diputació de Girona s'incorpora al Programa.Cat a partir de l'1 de gener de 2018. 
Per tant, les justificacions presentades per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural poden fer esment a espectacles pagats des de l’1 de gener de 2018 fins a la 
data de presentació de la justificació. 
VUITÈ. Justificació dels ajuts a la contractació d’espectacles 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà la liquidació definitiva dels 
pagaments realitzats abans del 31 de març de 2019, mitjançant la petició signada pel 
seu/va administrador/a, segons les peticions fetes pels ens locals, dels imports dels 
pagaments efectius realitzats a les companyies amb especificació de: data de la 
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factura pagada, creditor, NIF, data de pagament, import de la factura, import imputat a 
la Diputació de Girona, nom de l’espectacle i del municipi destinatari.  La liquidació 
final tindrà en consideració tots els espectacles que s’hagin realitzat fins al 31 de 
desembre de  2018 (inclòs) i sol·licitats fins l’últim període de sol·licitud de 
subvencions. 
Abans del 31 de març de 2019, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a 
la Diputació de Girona una memòria detallada justificativa global del compliment de la 
destinació dels fons transferits per la Diputació de Girona esmentats al pacte quart i a 
l’annex.  
La memòria detallada justificativa global del compliment de la destinació dels fons es 
presentarà seguint els ítems que la Diputació de Girona i l’OSIC consensuaran 
prèviament. 
NOVÈ. Reintegrament 
Un cop presentada la liquidació final, la Diputació de Girona podrà exigir, si escau, el 
reintegrament dels romanents existents respecte dels fons transferits per la Diputació 
de Girona.  
DESÈ. Comunicació 
Les parts establiran de mutu acord la política de comunicació així com la visibilitat de 
les marques de cadascuna de les entitats, en tots i cada un dels suports en els que es 
decideixi fer visible l’objecte del present conveni. 
ONZÈ. Causes de resolució 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, les parts 
podran optar entre exigir el seu compliment o resoldre el conveni.   
Són causes de resolució del conveni les causes generals previstes a les lleis i 
concretament: 

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

DOTZÈ. Resolució de conflictes 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
de caràcter administratiu seran resoltes, en primer lloc, per mutu acord de les parts i si 
aquesta via amistosa no és possible, per la jurisdicció de l’òrgan competent de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni a la ciutat de Barcelona, a 
la data última de les signatures electròniques. 
 
ANNEX AL CONVENI ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA 
CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA ALS 
MUNICIPIS 
Suport a les programacions culturals estables d’arts escèniques i musicals dels 
municipis a través del pagament a les companyies 
En el marc del conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural del Departament de Cultura i la Diputació de Girona per donar suport a la 
programació d’arts escèniques i música als municipis, s’ha acordat una modalitat 
d’ajut als teatres i auditoris que és un suport genèric a la programació estable, que els 
permetrà contractar a preus directament subvencionats a través d’un catàleg obert i 
validat. 
Objectiu: 
Ajudar a incrementar l’activitat, qualitat i la diversificació de les programacions 
estables d’arts escèniques i musicals professionals dels equipaments de titularitat 
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pública així com dels de titularitat privada amb els quals l’ens local o l’ens públic 
mantingui un acord de col·laboració. 
Beneficiaris: 
Els ens que estiguin integrats al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals 
de Catalunya (SPEEM). També se’n poden beneficiar els municipis de menys o igual 
a 5.000 habitants que no disposin d’equipaments escènics i musicals. 
Els ens podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat de les programacions 
estables municipals a través d’un conveni o acord amb institucions o entitats del 
municipi. 
S’exclouen d’aquest sistema de suport: 

- Els ens locals amb equipaments tipificats com equipaments escènics i 
musicals locals multifuncionals (E3) del Sistema Públic d’Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya, d’acord amb el Decret 9/2017, de 31 de 
gener. 

- Els ens locals amb equipaments escènics i musicals nacionals.  
Sistema de suport: 
El suport consistirà en assumir directament la contractació de les companyies i 
formacions musicals que s’acullin al Programa.cat i es pagarà directament un import 
que es determinarà segons la proposta i el municipi on tingui lloc l’activitat. 
Requisits dels ens locals: 

 Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat del Departament de 
Cultura i sol·licitar-hi les activitats (espectacles i concerts) en els terminis 
establerts. 

 Fer la sol·licitud de la subvenció en espècie a EACAT. 
 Per als municipis integrats a l’SPEEM com a equipaments escènics i musicals 

bàsics (E2) o com a altres espais escènics i musicals (E1), tenir inclosos al 
Sistema els equipaments escènics i musicals on tinguin lloc les activitats. 
Aquest requisit no serà necessari en el cas de municipis de menys o igual a 
5.000 habitants que no disposin d’equipaments escènics i musicals. 

 Un cop realitzada l’activitat, informar sobre el nombre d’espectadors i altres 
dades a la plataforma PICEM. 

 En el cas de les programacions o actuacions no organitzades directament per 
l’ens local i en conveni amb alguna entitat del municipi, es podrà requerir el 
conveni o document de compromís amb l’entitat, on consti l’objecte del suport i 
el finançament municipal a l’activitat de difusió artística. 

Requisits de companyies/formacions/intèrprets: 
 Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat del Departament de 

Cultura. 
 Ser professionals.  
 En el cas de professionals de l’àmbit de les músiques clàssiques o modernes i 

populars, caldrà complir aquests requisits afegits: 
o poder demostrar que han realitzat un mínim de tres 

actuacions/concerts en programacions professionals des de l’1 
d’octubre de 2016. 

o no ser bandes exclusivament de covers que fan versions o que es 
poden considerar bandes tribut. 

Requisits de les propostes: 
Les propostes subvencionables són aquelles que conformen la llista de propostes 
inclosa en la convocatòria corresponent de l’aplicació de Programa.cat del 
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Departament de Cultura. Per formar part d’aquesta llista, cal que les propostes 
compleixin els següents requisits: 

 Haver estat presentades a l’aplicació de Programa.cat en la convocatòria 
corresponent i aconseguir l’estat “Ajut a la programació estable”. 

 Haver estat estrenades a Catalunya i programades com a mínim 1 vegada en 
els darrers 3 anys a Catalunya en el marc d’una programació professional. 

 En cas de no haver estat estrenades a Catalunya, acreditar un compromís 
explícit de programació en un equipament català que disposi d’una 
programació professional. 

 No es validaran els treballs acadèmics de centres docents d’arts escèniques i 
música. 

 No es validaran les activitats d’animació i les instal·lacions. 
 En l’àmbit de música, les propostes que presentin els grups de versions 

hauran de ser de creació i en format concert. 
 En el cas de propostes per a un públic familiar o de l’àmbit del circ: 

o només es permetrà la presentació a Programa.cat d’un màxim de cinc 
propostes per companyia. 

o no es validaran les propostes destinades exclusivament a l’àmbit 
escolar. 

o no es validaran els projectes/tallers que principalment incloguin 
participació social i on el nucli de la proposta sigui bàsicament educatiu 
i pedagògic. 

Activitats subvencionables: 
 Són objecte de suport les actuacions d’espectacles d’arts escèniques i 

concerts professionals inclosos en la programació estable d’iniciativa 
municipal, pels quals es faci pagar un preu d’entrada, i les propostes 
artístiques que s’hagin concebut per a fer-se al carrer, que podran ser 
gratuïtes. La professionalitat de les propostes serà valorada mitjançant una 
comissió assessora. 

 Se subvencionaran les activitats no organitzades directament per l’ens local 
que es considerin part de la programació municipal, sempre que estiguin 
avalades per un conveni de col·laboració o resolució de subvenció on consti el 
suport i/o finançament municipal a l’activitat de difusió artística. 

Activitats no subvencionables: 
 No se subvencionaran els espectacles que la comissió assessora consideri no 

professionals. 
 No se subvencionaran les funcions que formin part del programa de la Festa 

Major (exceptuant les propostes artístiques que s’hagin concebut per a fer-se 
al carrer, que sí que podran rebre suport). 

 No se subvencionaran les actuacions d’espectacles que siguin d’entrada 
gratuïta, amb l’excepció de les propostes artístiques que s’hagin concebut per 
fer-se al carrer. 

 No se subvencionaran activitats que ja hagin rebut un ajut per a la mateixa 
finalitat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i/o de la 
Diputació de Girona. 

 No se subvencionaran activitats que formin part d’altres circuits o xarxes 
existents. 

 No se subvencionaran les creacions locals que només s’exhibeixen al mateix 
municipi en què s’han creat. 
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 No se subvencionaran les funcions destinades a públic escolar. 
 No se subvencionaran els concerts concebuts o destinats al ball del públic 

assistent (orquestres de ball, discjòqueis, ballades de sardanes, entre 
d’altres). 

 No se subvencionaran les segones i posteriors funcions en un mateix municipi 
si la companyia/formació no ha establert la corresponent rebaixa del caixet 
(reducció com a mínim del 25 % per a dies consecutius i del 50 % per a 
funcions en el mateix dia). El percentatge de suport es calcularà a partir del 
cost de la primera funció. 

Import subvencionable: 
 El caixet o la taquilla més IVA no repercutible, sempre que en aquest darrer 

cas l’import de taquilla no superi el caixet màxim declarat per la companyia, i 
que la taquilla sigui gestionada i comporti un ingrés per a l’ens local i no per a 
la companyia. Les despeses en concepte de dietes o transports es 
consideraran incloses, a tots els efectes, dins d’aquest concepte. 

 Si les propostes s’han contractat mitjançant una fórmula mixta (fix + taquillatge 
gestionat per l’espai escènic o ens local), el suport serà sobre el total. 

 La subvenció podrà ser percentual, i sempre segons les disponibilitats 
pressupostàries amb aplicació lineal del barem a tota la programació 
professional que sigui sol·licitada dins els terminis i que compleixi els requisits 
o criteris establerts.  

 En cap cas se subvencionarà un tram econòmic que superi els 8.000 € + IVA 
 El suport global del conjunt d’administracions no superarà, en cap cas, el 55% 

de l’import subvencionable de cada activitat contractada. 
 Per al primer trimestre de 2017 s’estableix un suport genèric (especificat en 

les taules de suport econòmic), que s’actualitzarà trimestralment.  
 Quan la Generalitat i la Diputació ho considerin convenient i atenent a la 

disponibilitat pressupostària, es podrà establir un suport addicional a les 
propostes d’especial interès per itinerar pels municipis, que seran valorades 
per la comissió assessora conforme a criteris de qualitat, interès cultural i 
adequació econòmica, així com discriminació positiva segons àmbit o 
subàmbit artístic (en especial els que disposin de plans integrals específics). 

Procediment: 
 Les companyies presentaran les seves propostes (espectacles i concerts) a 

l’aplicació informàtica Programa.cat del Departament de Cultura, informant-hi 
sobre la fitxa artística, la fitxa tècnica, el caixet màxim ofertat, i la disponibilitat, 
entre d’altres, i presentant-hi la documentació que se’ls requereixi. Aquesta 
aplicació informàtica és l’eina d’informació principal pels programadors i els 
professionals. 

 Els ens locals i les companyies/formacions/intèrprets podran consultar tant al 
web del Departament de Cultura com a la plataforma de Programa.cat. les 
taules de suport, les quals seran revisades trimestralment. 

 Els ens locals o ens públics vinculats o dependents tindran uns períodes de 
contractació en els quals hauran d’informar a l’aplicació informàtica de 
Programa.cat sobre el dia, l’hora, el lloc i l’import de les funcions de la llista 
d’activitats que contractin. 

 Les companyies i formacions musicals hauran de validar les activitats que 
contractin els ens locals mitjançant Programa.cat en els terminis que es 
fixaran trimestralment. 
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 Un cop els tècnics de la Generalitat i de la Diputació de Girona hagin revisat 
les peticions i donat conformitat a les activitats, a l’apartat “Activitats Culturals” 
de Programa.cat s’hi podrà consultar el suport econòmic assignat a cada 
activitat. 

 Un cop l’activitat s’hagi realitzat, les companyies, grups i formacions que 
consultin aquests imports ja podran facturar a l’ajuntament o ens vinculat o 
dependent. També podran presentar la factura a l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (en endavant OSIC) del Departament de Cultura en el 
moment que l’Oficina els enviï el contracte menor corresponent, i sempre que 
l’activitat ja hagi tingut lloc. 

 Els ajuntaments o ens locals vinculats o dependents hauran de presentar (via 
l’Extranet de les Administracions Catalanes, EACAT) la corresponent 
sol·licitud de subvenció en espècie, en règim de concurrència no competitiva, 
per a la contractació, a través de Progama.cat, d’activitats anuals. 

 En el cas de les propostes gestionades a taquilla o pel sistema de retribució 
mixta pels quals s’ha demanat suport, caldrà que l’ajuntament trameti, dins els 
30 dies següents a l’actuació, un document on s’acrediti l’import total de 
l’activitat (caixet +taquilla) al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

Comissió assessora: 
Està formada per programadors municipals i tècnics del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i de les diputacions. 
Es regirà amb criteris de rigor, transparència, neutralitat i objectivitat, haurà d’estar 
exempta d’interessos de part i haurà de subscriure un codi que regirà els seus drets i 
deures. 
A les reunions de la comissió assessora s’informarà de les propostes artístiques que 
siguin novetat a la llista de propostes d’espectacles en viu i se’n valorarà la idoneïtat i 
professionalitat, en cas de dubte. 
Les funcions de la comissió seran: 

 Valorar la professionalitat de les propostes que es presenten a la llista 
d’espectacles en viu, així com els seus costos en relació als formats. 

 Aportar coneixement sobre els formats i continguts que s’estan programant i 
que la llista de propostes d’espectacles en viu hauria de prioritzar. 

 Fer propostes de millora de la llista d’espectacles en viu, detectar buits en 
certs àmbits artístics i buscar estratègies per ajudar a fer el catàleg més útil 
pels programadors municipals. 

 Coordinar la mobilitat i el seguiment d’esdeveniments artístics i la participació 
en xarxes per poder tenir un coneixement més ampli i exhaustiu de les 
propostes i els actors que intervenen. 

 Informar sobre projectes de producció que poden tenir interès per a les 
programacions municipals. 

 Determinar l’especial interès de les propostes. 
 Valorar els espectacles / concerts en base a: 

o Actualitat (propostes estrenades recentment i que no hagin girat o 
hagin iniciat gira els darrers 6 mesos) 

o Interès cultural de la proposta 
o Qualitat artística 
o Relació equitativa format/caixet 
o Varietat de format i especialitat pel que fa a les temàtiques i als 

subgèneres 
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o Propostes que siguin adequades per generar públic a les arts 
escèniques i musicals 

 Traslladar a la Comissió Tècnica del Conveni entre el Departament de Cultura 
i la Diputació de Girona recomanacions o propostes que facin referència a les 
funcions pròpies d’aquesta darrera Comissió. 

La comissió es podrà convocar periòdicament, abans d’obrir el període de sol·licitud 
d’activitats dels ens locals establerts al següent calendari. 
Calendari: 

 La convocatòria de Programa.cat funciona per anys naturals. 
 L’organització i els criteris de selecció de propostes seran trimestrals. La 

proposta actual és pel primer trimestre de 2018. De cara als següents 
trimestres es revisaran els aspectes que les comissions tècniques dels 
convenis estimin oportuns. 

 El període de presentació de propostes artístiques per part de les companyies, 
distribuïdores i professionals a la convocatòria de Programa.cat 2018 s’obre 
del 2 d’octubre de 2017 al 23 de setembre de 2018 (ambdós inclosos). 

 S’estableixen els següents períodes de sol·licitud d’activitats dels ens locals o 
ens públics vinculats o dependents per a les activitats del 2018: 

o Del 2 al 16 de novembre de 2017: per a sol·licituds d’activitats que es 
portin a terme de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 

o Del 12 al 25 de febrer de 2018: per a sol·licituds d’activitats que es 
portin a terme de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2018. 

o Del 14 al 27 de maig de 2018: per a sol·licituds d’activitats que es 
portin a terme de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2018. 

o Del 10 al 23 de setembre de 2018: per a sol·licituds d’activitats que es 
portin a terme de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2018. 

 Els ajuntaments o ens locals o dependents han de presentar les seves 
sol·licituds mitjançant EACAT per a la contractació d'espectacles professionals 
inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l’any 2018. La 
sol·licitud de la subvenció en espècie s'ha de presentar sempre abans de la 
realització del primer espectacle programat. Únicament si l’activitat ha tingut 
lloc abans de la publicació de la subvenció, es pot tramitar la sol·licitud a 
posteriori de la seva realització. 

 Un cop realitzada l’activitat, el període de pagament a les 
companyies/formacions/intèrprets serà d’un màxim de 30 dies a partir de la 
data d’entrada de la factura a la bústia de correu de l’OSIC. 

Taules de suport econòmic del primer trimestre de 2018: 
En l’àmbit de la demarcació de Girona, se sumaran tant els barems de suport 
especificats en la Taula 1 com els indicats en la Taula 2. 
Els percentatges de suport de les activitats poden variar de manera proporcional 
trimestralment en funció de les subvencions atorgades en el trimestre anterior i de les 
disponibilitats pressupostàries.  
Taula 1. Concreció del suport del Departament de Cultura pel primer trimestre 
de  2018 per a tot Catalunya (orientativa fins a l’aprovació definitiva del 
pressupost  2018 de la Generalitat de Catalunya) 

Tipologia 
Equipaments 

Àmbits 
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Circ Dansa Música Teatre 

Municipis de menys o igual a 
5.000 habitants sense 
equipaments escènics o musicals 
(no integrables a l’SPEEM) 

40% 40% 28% 25% 

E1 30% 30% 23% 20% 

E2 25% 25% 18% 15% 

Suports addicionals:     

 Espectacles i concerts per a públic familiar: 5% 

 Músiques clàssiques: 3 % 

 Espectacles la producció dels quals hagi estat subvencionada per la 
Generalitat de Catalunya durant els 4 anys naturals anteriors al de la 
concessió de la subvenció o que siguin produccions que reben, durant 
l’any de concessió de la subvenció, un ajut de la Generalitat mitjançant 
conveni: 2,5% 

 Espectacles i concerts considerats per la comissió assessora d’especial 
interès per itinerar pels municipis: 10 %, d’acord amb la classificació que 
estableix el catàleg d’espectacles Programa.cat.  

 
Taula 2. Concreció del suport de la Diputació de Girona pel primer trimestre de 
2018 per als municipis de la província de Girona 

Tipologia 
Equipaments 

Àmbits 

Circ Dansa Música Teatre 

Municipis de menys o igual a 
5.000 habitants sense 
equipaments escènics o musicals 
(no integrables a l’SPEEM) 

10 % 10% 8% 8% 

E1 10% 10% 8% 8% 

E2 10% 10% 8% 8% 

Suports addicionals: 
 Espectacles i concerts considerats per la comissió assessora d’especial 

interès per itinerar pels municipis: 10 % .” 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de NORANTA MIL EUROS, 
(90.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3330/45390 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del conveni 
i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s’hagin pogut advertir. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
 
7. JG960/000050/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la subvenció nominativa 
de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro (exp. 2018/405 ) 

 
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de l’organització de les Jornades Fotogràfiques i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2018/405). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de Subvencions; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge 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, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, per al 
finançament de l’organització de les Jornades Fotogràfiques, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d’expedient 

Nom del Beneficiari 
NIF del 

beneficiari 

2018/405 Ajuntament de Castell-Platja d’Aro P1705300J 

Objecte de la subvenció 

Organització Jornades Fotogràfiques 

Cost total de 
l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 
despeses 

subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge 
de 

finançament 

Import a 
justificar 

19.000,00 € 19.000,00 € 1.000,00 € 5,26 % 
19.000,00 

€ 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.000,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 503/3322/46202 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2018. 
 
Tercer. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i 
està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de Castell-Platja 
d’Aro, accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades 
per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a 
comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, té les 
obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona i el d’INSPAI, Centre de la Imatge en la 
documentació i en els mitjans de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, 
tot indicant que s’ha efectuat amb la nostra col·laboració; 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 1.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 5,26 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 19.000,00 € corresponents a l’import total de les 
despeses que consten en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu 
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normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat 
de documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les Jornades Fotogràfiques 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

 
Tan bon punt l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Novè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
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novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
Onzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.  
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dotzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Tretzè. Notificar aquest acord a que l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. 
 
Catorzè. Traslladar aquest acord a la Intervenció General,  a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona i a Cooperació Cultural. 
 
8. JG960/000053/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació d'un contracte i Annex I de 
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donació del fons fotogràfic Banús-March i cessió de drets d'explotació a la 
Diputació de Girona (exp. 2018/29) 

 
El fons Banús-March és un fons fotogràfic privat de tipus personal, propietat del Sr. 
José Luís Banús-March, autor de les fotografies que el componen (descrit a l’annex I 
del contracte). 
 
A finals de l’any 2016 el Sr. José Luís Banús-March, propietari d’uns fons fotogràfic de 
temàtica publicitària, es va posar en contacte amb INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona (a partir d'ara INSPAI) perquè els seus tècnics valoressin un 
possible ingrés d’aquest conjunt a la Diputació de Girona i custodiat a INSPAI. 
Després de realitzar la valoració del fons fotogràfic, a mitjans de 2017 es van iniciar 
les tasques necessàries per a dur a terme l’aprovació del contracte d’ingrés del fons 
fotogràfic per part de la corporació gironina. El propietari va decidir fer donació del 
conjunt que conforma tota la seva trajectòria professional per circumstàncies 
imprevistes el donant va demanar a INSPAI, la firma del contracte de donació amb 
caràcter d’urgència, sense poder-lo abans aprovar per la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona per falta de temps. 
El dia 22 de desembre el Sr. Banús va firmar la proposta de donació del seu fons 
fotogràfic, document que va entrar al Registre General de la Diputació amb número 
de registre1-2017-022159 i el contracte de donació del fons Banús-March.  
 
Atès que el fons Banús-March és un fons fotogràfic privat de tipus personal, propietat 
del Sr. José Luís Banús-March. Es tracta d’un fons important de fotografia publicitària 
i de moda. Ha publicat en revistes de tot el món i ha fet més de 2.000 portades. Té 
més de 40 anys d'experiència en el món de la fotografia publicitària i ha treballat per 
agències de tot el món, Espanya, Estats Units, Japó, Suïssa, Anglaterra... algunes 
són Age Fotostoc, IFA (Alemanya) i FPG (EUA). Com a fotògraf publicitari ha passat 
per diverses etapes, treballant amb models, retrats, interiorisme, decoració, oficina, 
oficis, industrials, arquitectura i fotografia destinada a bancs d'imatges, revistes i 
publicitat. Ha publicat en revistes com Interviu, Papus Novilas, Yes Internacional, 
Papillon, Elle Decoració, etc. Juntament amb la seva dona va ser el fundador de la 
revista Top Girona. 
 
A fi de tenir adequadament regulats els usos de l’esmentat fons fotogràfic, per tal que 
la difusió i el tractament que en pugui fer la Diputació -en definitiva, l’ús dels drets 
d’explotació- i la propietat intel·lectual, quedin amb una suficient cobertura legal. 
 
Per això, resulta necessari regular els usos de l’esmentat conjunt, i es considera 
adient subscriure un acord amb l’autor i propietari en el que es detallin i especifiquin 
adequadament aquells usos. 
 
L’ingrés del fons i el tractament previst està basat en els fonaments legals que 
regeixen les lleis relacionades amb el tractament del patrimoni arxivístic, el patrimoni 
cultural i el procediment administratiu. En concret, cal esmentar les següents normes: 
 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques 
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
- Codi Civil, articles 1741 i següents 
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- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni 
dels ens locals. 

- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.  
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. 
- RDL 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de la propietat 

intel·lectual. 
- Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de l'honor, la intimitat i la 

pròpia imatge. 
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del règim jurídic general del patrimoni 

de les administracions públiques. 
- RD 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 

33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques. 
- Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels documents d’imatge de la 

Diputació de Girona, aprovat pel Ple de la corporació en sessió del dia 17 de 
desembre de 2013.  

- Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions i còpies dels 
documents del fons INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 
 

Vist l’informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge 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 14 
de març de 2015, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar la donació del fons fotogràfic Banús-March a la Diputació de Girona, 
datat entre 1990 i 2003 format per 35.570 fotografies, entre les quals trobem negatius 
de plàstic de 35mm i diapositives de formats 9x12. El valor de la donació es calcula 
en vuitanta mil euros (80.000 €). 
 
Segon. Agrair al Sr. José Luís Banús-March i a la seva família la seva donació a fi 
que sigui incorporada a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, on 
s’assegurarà la consulta lliure i pública dels documents en les condicions que 
s’estipulen en el contracte. 
 
Tercer. Aprovar el text del contracte i l’ANNEX I de donació del fons fotogràfic Banús-
March entre la Diputació de Girona i el Sr. José Luís Banús-March, firmat ja pel 
donant el dia 22 de desembre de 2017 a la Diputació de Girona, text que es transcriu 
a continuació:  
 
“CONTRACTE DE DONACIÓ DEL FONS FOTOGRÀFIC BANÚS-MARCH I CESSIÓ 
DE DRETS D’EXPLOTACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
R E U N I T S 
D'una banda, el Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, per 
nomenament en sessió constitutiva de data 1 de juliol de 2015, assistit pel secretari 
general de la corporació el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.  
I de l’altra, el Sr. José Luís Banús-March (a partir d’ara, el donant), major d’edat, amb 
el DNI -----005Z i amb domicili a ---------------, el qual actua en nom i interès propi. 
 Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la legal necessària per a l’atorgament 
d’aquest contracte. 
A N T E C E D E N T S  
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I. Les parts són conscients de l’interès i del valor informatiu, testimonial, històric, 
cultural i artístic del fons fotogràfic propietat del donant, format com a resultat de la 
seva activitat professional com a fotògraf publicitari, entre els anys 1990 al 2003, 
essent l'autor o realitzador de les imatges i titular exclusiu dels drets de propietat 
intel·lectual que se'n deriven.  
II. Les parts consideren convenient afavorir la difusió i el gaudi públic del fons 
fotogràfic esmentat mitjançant la seva integració a INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona (a partir d’ara INSPAI) sobre la base d’un acord de donació del 
fons fotogràfic i la cessió de drets d’explotació de les imatges a favor de la Diputació. 
III. Amb aquesta finalitat, la Diputació de Girona va acceptar, per acord de la Junta de 
Govern de data ............. de ............................. de 2018 la proposta formulada pel Sr. 
José Luís Banús-March de fer donació d’aquest conjunt d’imatges i dels drets 
d’explotació de les imatges que l’integren. 
I per tal de formalitzar la donació i cessió dels drets d’explotació i concretar-ne les 
condicions, han convingut signar aquest contracte d’acord amb els següents 
P A C T E S 
Primer. El Sr. José Luís Banús-March, en qualitat de propietari del fons fotogràfic 
datat entre 1990 i 2003, format per 35.570 fotografies, que es descriuen a l’annex I 
d'aquest contracte, i com a autor o realitzador i titular exclusiu dels drets d’explotació 
d’aquestes imatges, en fa donació, a títol gratuït, a la Diputació de Girona. En el 
mateix acte cedeix també drets d’explotació d’aquestes imatges, sense cap 
contraprestació. 
Segon. En virtut del present contracte la Diputació de Girona esdevé propietària dels 
documents que integren aquest fons fotogràfic i titular exclusiva dels drets 
d’explotació fins el seu pas a domini públic i sense límit territorial. En el cas de les 
obres fotogràfiques, enteses en els termes que s’hi refereix el llibre primer del Reial 
Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, 
el/la fotògraf/a conservarà els drets morals sobre cada una d‘aquestes obres. 
Tercer. És voluntat per part del donant, donar i per part de la Diputació, rebre 
respectivament tots els materials que el Sr. José Luís Banús-March vulgui incorporar 
en el futur, incorporació que es duria a terme en els mateixos termes i condicions que 
les que figuren en aquest contracte. De les donacions futures se’n deixarà constància 
en un document i un inventari que s’adjuntarà a aquest contracte signat pel donant i 
per la direcció d’INSPAI i a aprovat per la corporació.  
Quart. Amb l’acceptació d’aquesta donació i cessió de drets, la Diputació de Girona 
assumeix les obligacions següents: 
a) Assumir les despeses de conservació i, si s’escau, de restauració dels documents 
objecte de cessió, així com custodiar-lo a les instal·lacions d’INSPAI. 
b) Efectuar una descripció que faciliti la identificació i localització dels documents, 
d’acord amb els procediments i la normativa interna d’INSPAI. 
c) Tractar el fons fotogràfic objecte de donació com a una unitat i identificar-lo en tot 
moment amb la denominació de fons fotogràfic Banús-March. En la descripció de les 
imatges s'indicarà de forma expressa la seva pertinença al fons. En la comunicació o 
difusió de les imatges del fons fotogràfic per qualsevol mitjà es farà constar la 
provinença de la manera següent: “Foto: José Luís Banús-March. fons fotogràfic 
Banús-March. INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona “o bé “Foto: 
José Luís Banús-March. Fons Banús-March. INSPAI. Diputació de Girona.” 
d) Obrir a la consulta pública el contingut del Fons, tot destinant-hi els recursos i 
serveis d’INSPAI. 
e) Facilitar el coneixement del fons fotogràfic mitjançant la seva difusió.  
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Cinquè. La Diputació de Girona queda igualment habilitada per efectuar qualsevol 
tractament tècnic a l’efecte de procurar una adequada conservació, classificació i 
descripció del fons fotogràfic, d’acord amb la normativa i els procediments interns que 
s’apliquen a la resta de col·leccions i fons fotogràfics d’INSPAI. 
Sisè. Com a propietària del fons fotogràfic i titular dels drets d’explotació la Diputació 
de Girona podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició 
pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o 
mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui la Diputació 
n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a la 
digitalització de les imatges i de portar a terme la seva comunicació i posada a 
disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet. També inclou el tractament de les 
imatges en treballs d’edició i la seva incorporació a obres col·lectives. En el cas que 
es tracti d’obres fotogràfiques en els termes que s’hi refereix el llibre primer del Reial 
Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, la 
Diputació assumeix l’obligació de respectar i fer respectar la integritat de les imatges, 
obligació que no caldrà respectar quan es tracti de meres fotografies en el sentit que 
s’hi refereix l’art. 128 de l’esmentada norma. 
Setè. Amb la incorporació del fons fotogràfic i dels drets que se’n deriven al patrimoni 
de la Diputació la seva explotació per part de terceres persones quedarà subjecta al 
pagament de les taxes corresponents aprovades l’Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa pel servei de reproduccions dels documents de les col·leccions i dels fons 
fotogràfic d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.  
Vuitè. El donant podrà disposar de reproduccions de les imatges sense cost. Podrà 
sol·licitar-les de forma puntual i tot evitant que la reiteració de peticions o un nombre 
important d’imatges sol·licitades acabin alterant el sentit i la finalitat del present 
contracte. Les reproduccions seran de 512 píxels al costat gran de la fotografia. Si el 
cedent sol·licités còpies amb una resolució més alta aquesta demanda no podrà 
superar el 5 % del total del fons. Aquestes reproduccions només es podran utilitzar 
per a ús propi i no podran ser utilitzades per a la seva explotació per part de terceres 
persones.  
Novè. Per a tot allò que no estigui previst en els seus pactes i condicions, el present 
contracte es regirà per les disposicions del Codi Civil de Catalunya i per la normativa 
vigent en matèria de propietat intel·lectual.  
Desè.  
Per resoldre les divergències que poguessin sorgir com a conseqüència de la 
interpretació d'aquest contracte, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de 
Girona renunciant al seu propi fur si fos un altre. 
I en prova de conformitat signen el present contracte en dos exemplars, però a un sol 
efecte, al lloc i data indicats seguidament. 
 
ANNEX I DEL CONTRACTE DE DONACIÓ DEL FONS FOTOGRÀFIC BANÚS-
MARCH I CESSIÓ DE DRETS A  LA  DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Propietari 
José Luís Banús-March 
------------------------------- 
banusmarch@gmail.com 
Fons o col·lecció 
Fons Banús-March 
Tipologia de fons 
Fons personal 
Autor 
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José Luís Banús-March 
Història de l’autor 
Fotògraf professional publicitari i de moda. 
Ha publicat en revistes de tot el món i ha fet més de 2.000 portades. Té més de 40 
anys d'experiència en el món de la fotografia publicitària i ha treballat per agències de 
tot el món, Espanya, Estats Units, Japó, Suïssa, Anglaterra... algunes són Age 
Fotostoc, IFA (Alemanya) i FPG (EUA). Com a fotògraf publicitari ha passat per 
diverses etapes, treballant amb models, retrats, interiorisme, decoració, oficina, oficis, 
industrials, arquitectura... i fotografia destinada a bancs d'imatges, revistes i publicitat. 
Ha publicat en revistes com Interviu, Papus Novilas, Yes Internacional, Papillon, Elle 
Decoració... Juntament amb la seva dona és el fundador de la revista Top Girona. 
Temàtica 
Fotografia publicitària 
Fotografia de moda 
Fotografia artística 
Fotografia de retrat 
Àmbit geogràfic 
Internacional. 
Cronologia 
1990-2003 
Quantitat 
35.570 imatges 
Suport 
Plàstic polièster 
Format 
35 mm i diapositives 6x6 i 9x12 
Cromia 
Color 
Procediment 
Gelatina i plata 
Estat  de conservació 
L’estat de conservació de les fotografies en general és força bo, el material de suport i 
l’emulsió estan en bon estat i la imatge iconogràfica no presenta cap pèrdua. Presenta brutícia 
i algun fong dispers que no ha contaminat el conjunt.  
Estat d’organització 
Fotografies organitzades en fulles de plàstic  i en sobres i carpetes. Les imatges estan 
ubicades en caixes de cartró. 
Requeriments de tractament del fons 
- Tractament arxivístic (descripció, classificació, codificació...). 
- Tractament de conservació (neteja, reubicació en material de conservació     
      permanent,  instal·lació als nous dipòsits de conservació). 
- Tractament digital (digitalització de còpies màster per a la conservació i còpies per a la 

consulta). 
- Difusió, comunicació i posada a disposició del públic 
Accés a la consulta i reproducció 
Si es fa efectiva la donació d’aquest fons i la cessió de drets, la Diputació de Girona podrà 
reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del 
fons fotogràfic, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui 
directament o per mitjà de terceres persones a qui la Diputació n’encarregui la realització.   
La utilització per part de terceres persones estarà subjecta a l’obligació del pagament 
de les taxes aprovades per l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de 
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reproduccions dels documents de les col·leccions i dels fons d’INSPAI, Centre de la 
Imatge de la Diputació de Girona.  
Per tant, serà un fons accessible i obert a consulta. 
A partir del moment en que sigui efectiva la donació del fons fotogràfic i la Diputació 
de Girona l'accepti, aquesta passarà a ser la titular dels drets d'explotació.” 
 
Quart. Facultar àmpliament el president de la corporació per dur a terme les 
actuacions necessàries per a l’efectivitat de tot el que disposa aquest acord i la 
signatura del contracte de donació del fons i la cessió de drets d’explotació, com 
també per, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectificar els defectes o 
les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
Cinquè. Atribuir al centre gestor INSPAI, Centre de la Imatge la gestió d’aquest acord. 
 
Sisè. Disposar que els béns del fons siguin donats d’alta a l’inventari de béns de la 
Diputació. 
 
Setè. Sol·licitar als hereus que lliurin la possessió del fons esmentat a aquesta 
Diputació en el termini de 30 dies, i disposar que s’aixequi acta del lliurament 
esmentat. 
 
Vuitè. Aquest acord produirà efectes l’endemà de ser notificat als hereus, en els 
termes que preveuen els articles 40, 41, 42, 43 i 44 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Novè. Traslladar aquest acord a la Intervenció General, als Serveis de Patrimoni de la 
Diputació i a Cooperació Cultural per al seu coneixement i efectes. 
 
Desè. Notificar el present acord als hereus del donant. 
 
9. JG960/000054/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Associació Inund'Art per al finançament del Festival 
Inund'Art 2018 (exp. 2018/1921) 

 
L’Associació Inund’art, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del projecte d’organització del Festival Inund’art i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2018/1921). 
 
Inund’art és un festival, alhora mostra i trobada d’art, centrat en l’art contemporani, un 
espai d'exhibició i difusió d'art contemporani català i a Catalunya amb 12 edicions 
continuades a la seva trajectòria – aquesta de 2018 és la seva 13a edició. Suposa 
l'accés a l'art visual contemporani en combinació amb d'altres llenguatges expressius 
de l'àmbit principalment interdisciplinari. Articula en una sola programació d’arts 
visuals, totes les seves vessants: pintura, escultura, fotografia, nous mitjans, 
intervencions a l’espai públic, instal·lacions i performance. 
 
És un aparador per la difusió de noves propostes artístiques que es mostren tant a 
programadors del sector creatiu com al públic especialitzat i no especialitzat. La seva 
programació és producte d’un acurat procés de selecció, que gestiona un jurat format 
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per artistes, entitats i professionals reconeguts. Es desenvolupa principalment a 
l'espai públic augmentant la seva capacitat d'atracció i diversificació d'audiències. 
 
És l’única mostra d’art contemporani a Girona i part important de l’entorn comarcal, 
que en aquesta 13a edició introdueix un nous focus: l’art interactiu. Enguany aquesta 
nova vessant suposa un pas més com a tret diferencial i provocador de la participació 
de l’espectador. Un espectador que es part de l’obra artística i experimenta l’art des 
d’una posició vivencial. L’art interactiu arriba a Girona de la m{ del festival Inund’art en 
coherència amb una voluntat innovadora constant que ha caracteritzat la mostra des 
dels seus inicis. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals d’arts plàstiques. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Inund’art, de Girona, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Associació Inund’art, de Girona, per al finançament 
del projecte d’organització del Festival Inund’art, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2018/1921 Associació 
Inund’Art, Girona 

G17925843 Organització 
Festival 
Inund’art 

Des de l’1 fins 
al 3 de juny de 
2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

43.300,00 € 43.300,00 € 7.000,00 € 16,16 % 43.300,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SET MIL EUROS, (7.000,00 €), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48037 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
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El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des de l’1 de gener fins al 
30 de juny de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Associació Inund’art, accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si 
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
 
Sisè. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 7.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 16,16 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
Setè. Règim de justificació.  
L’Associació Inund’art, de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 43.300,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat). 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
3) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival Inund’art 2018. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
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És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de juliol de 2018. 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’Associació Inund’art, presenti la documentació justificativa es procedirà 
a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest 
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació 
de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Vuitè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

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

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  

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

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



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 72

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord a l’Associació Inund’art, de Girona. 
 
10. JG960/000055/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Fundació Promediterrània per al finançament del Festival 
Mariner Terra de Mar 2018 (exp. 2018/1502) 

 
La Fundació Promediterrània per a la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni 
cultural, de Palamós, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
Festival Mariner Terra de Mar 2018 i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2018/1502). 
 
Palamós Terra de Mar, festival mariner de la Costa Brava, és una proposta cultural i 
lúdica, única a Catalunya i referent a la Mediterrània, que sorgeix d'un territori que, de 
forma natural, viu el port, el mar i les activitats marineres com un eix vertebrador de la 
comunitat, amb capacitat d'atreure i l'ambició de satisfer públics diversos. És una 
iniciativa que vol posar en relleu els diàlegs i el potencial que s'estableixen entre els 
diferents agents econòmics marítims, els visitants, el territori i la seva població. 
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La riquesa d'aquest esdeveniment, que es repeteix anualment - i que arriba enguany 
a la tretzena edició -, es troba en la voluntat de dinamitzar i promoure els productors i 
els productes lligats al mar, al mateix escenari de treball que, per dos dies , es 
converteix en escenari cultural i lúdic. 
 
El caràcter integrador; la cultura i el patrimoni marítims com a eix central; la 
significació d’obrir un port i totes les seves dimensions i ofertes en format festival i la 
seva voluntat d’atendre a públics diferents i interessos el fan excepcional, en un 
entorn turístic com el nostre i el seu interès supera l’àmbit temàtic i geogràfic que li 
donen forma, essent un element primordial en el desenvolupament econòmic i la 
dinamització del territori en base als recursos propis. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Promediterrània, amb seu a 
Palamós, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Promediterrània per al finançament de 
l’organització del Festival Mariner Terra de Mar 2018, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2018/1502 Fundació 
Promediterrània, de 
Palamós 

G17752635 Festival 
Mariner Terra 
de Mar  2018 

19 i 20 de maig 
de 2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

24.200,00 € 24.200,00 € 15.000,00 € 61,98 24.200,00 € 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUINZE MIL EUROS, 
(15.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48044 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 de 
maig de 2018.   
 
Quart. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que la Fundació Promediterrània accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 15.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 61,98 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
Setè. Règim de justificació.  
La Fundació Promediterrània ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
24.200,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 

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

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del Festival Mariner Terra de Mar 2018. 
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f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 16 de juliol de 2018. 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt la Fundació Promediterrània presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Vuitè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord a la Fundació Promediterrània, amb seu a Palamós. 
 
11. JG960/000056/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Orquestra de Girona per al finançament de les activitats, el 
funcionament i la promoció de la música (2018/1273). 
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L’Orquestra de Girona ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
les activitats, el funcionament i la promoció de la música i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2018/1273). 
 
L’objectiu de l'Orquestra de Girona (OdG) és ser un referent musical de Girona i 
comarques així com de dins i fora del país, amb la permanent vocació de suport, 
col·laboració i promoció amb les manifestacions culturals i musicals. 
 
Es tracta d’una organització abocada al territori per la seva gran estabilitat, 
demostrada des de 1996 així com la capacitat d'organització de projectes de gran 
qualitat en el camp de la música clàssica en directe, en concerts per a tot tipus de 
públics.  
 
Aquesta filosofia s'orienta clarament a l'activitat i funcionament de l'OdG, com a 
referent musical, tant per la qualitat de la seva interpretació musical com per la seva 
singularitat atès les seves col.laboracions amb entitats musicals del territori, així com, 
per altra banda, l’elaboració de repertoris, formats de concert i continguts novedosos 
i, també en molts casos, de recuperació del patrimoni musical català. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben les accions de promoció i difusió de la música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Orquestra de Girona, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Orquestra de Girona, per al finançament de les 
activitats, el funcionament i la promoció de la música, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2018/1273 Orquestra de 
Girona 

G17469859 Activitats, 
funcionament i 
promoció de la 
música. 

Des de l’1 de 
gener fins al 
15 de 
novembre de 
2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

58.708,00 € 58.708,00 € 40.000,00 € 68,13 % 58.708,00 € 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUARANTA MIL EUROS 
(40.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48016 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme des de l’1 de 
gener fins al 15 de novembre de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Orquestra de Girona, accepta 
la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Obligacions del beneficiari. L’Orquestra de Girona, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 40.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 68,13 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. Es podran fer pagaments fraccionats mitjançant la presentació de 
comptes justificatius parcials corresponents a la despesa efectuada en un període 
determinat. El darrer compte justificatiu haurà d’anar acompanyat de l’informe 
d’auditor.  
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Vuitè. Règim de justificació. L’Orquestra de Girona, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 58.708,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
telemàtica al Registre General de la Diputació que ha de contenir la informació 
següent:  
 
A. Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), a l’apartat de documentació, que ha de contenir la informació 
següent: 
 

1. Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
2. Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació 

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

3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats 
amb identificació de l’import i la seva procedència; 

4. Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública de les activitats de la programació de l’Agrupació Coral a les 
comarques gironines. 

5. Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci 
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació 
sobre transparència (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
B. El darrer compte justificatiu haurà d’anar acompanyat d’un informe de revisió del 
compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit com exercent en el 
“Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del “Instituto de Auditoria de 
Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que el beneficiari 
de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n 
pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els 
fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la LLei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’Orquestra de Girona presenti la documentació justificativa es procedirà 
a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest 
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació 
de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Novè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Orquestra de Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
Onzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no podran 
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
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Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Dotzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Tretzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Catorzè. Notificar aquest acord a l’Orquestra de Girona. 
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12. JG960/000057/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Agrupació d'Aplecs Sardanistes de les comarques gironines 
per al finançament de l'organització i celebració dels aplecs de sardanes 
(exp. 2018/1265). 

 
L’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les comarques gironines, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de l’organització i celebració dels aplecs de 
sardanes i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/1265). 
 
L’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les comarques gironines, té una trajectòria de 
gairebé 50 anys d’antiguitat, ja que va ser fundada l’octubre de 1969. Un dels seus 
principals objectius està relacionat amb la nostra dansa, la Sardana, manifestació 
popular i dansa de valors democràtics i de germanor on tothom hi pot entrar i que 
tothom hi pot dansar. També el foment, manteniment i difusió de la Sardana i la cobla 
a totes les contrades de les comarques gironines, especialment entre les noves 
generacions, és un dels altres objectius principals. Enguany la previsió és la 
celebració de 26 aplecs més el concurs de l’Aplec Espardenya d’Or. 
 
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, i garantir la difusió i coneixement dels 
elements i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni festiu de Catalunya.  
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les 
comarques gironines, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es 
pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en 
l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les comarques 
gironines, per al finançament de l’organització i celebració dels aplecs, que es detalla 
a continuació:  
 

Número Nom del beneficiari NIF del Objecte de la Període de 
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d'expedient 
electrònic 

beneficiari subvenció l’activitat 

2018/1265 Agrupació d’Aplecs 
de les comarques 
gironines_L’Escala 

G17153891 Organització i 
celebració 
dels aplecs 
2018 

De març a 
octubre del 
2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

178.982,42 € 178.982,42 € 35.000,00 € 19,55 % 178.982.42 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-CINC MIL EUROS, 
(35.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48027 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des de l’1 de gener fins al 
31 d’octubre de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Agrupació d’Aplecs 
Sardanistes de les comarques gironines, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Obligacions del beneficiari. L’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les comarques 
gironines, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
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e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 35.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 19,55 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. L’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les comarques 
gironines, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 178.982,42 € 
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la 
Diputació que ha de contenir la informació següent:  
 
A. Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), a l’apartat de documentació, que ha de contenir la informació 
següent: 
 
1. Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
2. Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 

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

3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 

4. Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
de les activitats de la programació de l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les 
comarques gironines. 

5. Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
B. El darrer compte justificatiu haurà d’anar acompanyat d’un informe de revisió del 
compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit com exercent en el 
“Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del “Instituto de Auditoria de 
Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que el beneficiari 
de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n 
pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els 
fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
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L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la LLei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les comarques gironines, presenti 
la documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no 
estar conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, 
en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les 
al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es 
considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es 
determinen al punt següent. 
 
Novè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les comarques gironines i els tercers relacionats 
amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les 
actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, 
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera 
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 
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38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les 
sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Onzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no podran 
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Dotzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Tretzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
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Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Catorzè. Notificar aquest acord a l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques 
Gironines, amb seu a l’Escala. 
 
13. JG960/000058/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a Pistatxo Produccions, SL per al finançament del 
Festivalot_Festival de Música en família de Girona (exp. 2018/1935) 

 
Pistatxo Produccions, SL, amb seu a Barcelona, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de l’organització a Girona, del Festival de música en 
família, Festivalot, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/1935). 
 
El Festivalot, Festival de Música en Família de Girona arriba a la seva 4a edició 
amb una destacada novetat: el trasllat a l’Auditori de Girona dels seus concerts i 
activitats. El motiu d’aquest canvi és la dimensió que ha agafat el festival, que s’ha 
convertit ja en un referent dels festivals familiars de Catalunya. Per la comoditat 
del públic i l’ampliació de la seva oferta, el Festivalot traslladarà els seus concerts 
de pagament a la Sala Montsalvatge i la Sala de Cambra i muntarà dos escenaris 
gratuïts al davant del recinte, sota l’ombra dels plàtans de la Devesa. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Pistatxo Produccions, SL, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, , 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a Pistatxo Produccions, SL, amb seu a Barcelona, per 
al finançament del projecte d’organització del Festival de música en família, 
Festivalot, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 
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2018/1935 Pistatxo 
Produccions, SL, 
de Barcelona 

B65728057 Festival de 
música en 
família, 
Festivalot

Dies 2 i 3 de 
juny de 2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

116.070,00 € 116.070,00 € 14.000,00 € 12,06 % 116.070,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CATORZE MIL EUROS, 
(14.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47907 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme des de l’1 de 
gener fins al 30 de juny de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que Pistatxo Produccions, SL, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 14.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament de l’12,06 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
Setè. Règim de justificació.  
Pistatxo Produccions, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
116.070,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat). 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de 
la factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del Festival de música en família, Festivalot. 
f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció 
o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 14 de setembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt Pistatxo Produccions, SL, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Vuitè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

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

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 93

subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord a Pistatxo Produccions, SL, amb seu a Barcelona. 
 
14. JG960/000059/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Universitat de Girona_Càtedra de Patrimoni Literari per al 
finançament de les activitats 2018 de la Càtedra (exp. 2018/1501) 

 
La Universitat de Girona ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
les activitats de la Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2018/1501). 
 
Un dels objectius de la Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada de la UdG, és 
perpetuar la memòria i estudiar l’obra dels escriptors que li donen nom, a través de 
jornades de treball, seminaris, cursos i publicacions, destinats a contribuir a la 
divulgació d’una obra feta a l’ombra dels clàssics. Per a tot això s’ha consolidat com 
una institució de referència en la divulgació del patrimoni literari de les comarques 
gironines a través de les rutes literàries, de les xarxes socials i de l’organització 
d’exposicions. 
 
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 al patrimoni literari a les comarques 
gironines. L’objectiu d’aquesta línia de suport és augmentar la sensibilitat entorn 
aquest tipus de patrimoni i fomentar el coneixement dels autors de els comarques de 
Girona o que han deixat obra relacionada amb el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la UdG, Càtedra M. Àngels Anglada, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a la Universitat de Girona, per al finançament de les 
activitats de la Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2018/1501 Universitat de 
Girona 

Q6750002E Activitats 
Càtedra 
Patrimoni 

Des de l’1 de 
gener fins al 31 
d’octubre de 
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Literari M. 
Àngels Anglada 

2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

26.600,00 € 26.600,00 € 11.500,00 € 43,23 % 26.600,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de ONZE MIL CINC-CENTS 
EUROS, (11.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48003 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i 
està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des de l’1 de gener fins al 
31 d’octubre de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que la Universitat de Girona, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Obligacions del beneficiari. La Universitat de Girona té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 11.500,00 € que representa un percentatge de finançament del 43,23 
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%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. La Universitat de Girona, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 26.600,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
telemàtica al Registre General de la Diputació, que ha de contenir la informació 
següent:  
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat). 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats de la Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt la Universitat de Girona, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Novè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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La Universitat de Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
Onzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no podran 
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Dotzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
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L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Tretzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Catorzè. Notificar aquest acord a la Universitat de Girona, Càtedra de Patrimoni 
Literari M. Àngels Anglada. 
 
15. JG960/000064/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir subvenció nominativa a 
l'Editorial Gavarres per l'edició de les revistes "Alberes, Les Garrotxes, 
Cadí-Pedraforca i Gavarres", any 2018 (exp. 2018/1860) 

 
L’Editorial Gavarres, en data 1 de març de 2018 ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de l’edició de les revistes Alberes, Les Garrotxes, Cadí-
Pedraforca i Gavarres, per a l’any 2018, i s’ha instruït l’expedient corresponent (Exp. 
2018/1860). 
 
Entre els seus projectes editorials, l’Editorial Gavarres ha impulsat l’edició d’un grup 
de revistes especialitzades que tenen per objectiu la recuperació i divulgació del 
patrimoni etnològic de les comarques gironines. L’especificitat d’aquest projecte 
editorial, d’innegable interès cultural, fa difícil l'establiment d'una convocatòria pública 
de subvencions específica. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei de 
Comunicació Cultural atorgui una subvenció nominativa a l’Editorial Gavarres per a 
l’edició de les revistes “Alberes, Les Garrotxes, Cadí-Pedraforca i Gavarres”  
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una 
subvenció consignada nominativament a favor de l’Editorial Gavarres , d’acord amb el 
que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, 
de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del centre gestor de Comunicació Cultural, la Junta 
de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
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Expedient Beneficiari CIF/NIF 

2018/1860 EDITORIAL GAVARRES B17947011 
Objecte de la subvenció 

Edició de les revistes “Alberes, Les Garrotxes, Cadí-Pedraforca i Gavarres”, any 2018 

Subvenció 
Import concedit Cost de l’objecte de la subvenció i import 

a justificar 
% de finançament 

14.000,00 € 18.050,00 € 77,56 % 

 
Segon: Autoritzar la despesa de 14.000,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 503/3340/47903 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any 
2018. 
 
Tercer: Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb l’edició de les revistes “Alberes, Les Garrotxes, 
Cadí-Pedraforca i Gavarres” per a l’anualitat de 2018 i previstes en el pressupost de 
despeses de la sol·licitud de subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser 
utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa. 
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament  abans d’acabar el 
període de justificació. 
El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el 
15 de novembre de 2018. 
 
Quart: Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè: Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Editorial Gavarres accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació 
d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
Sisè: Termini i règim de justificació. L’Editorial Gavarres ha de justificar dins el termini 
que finalitza el 15 de novembre de 2018 la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, per import de 18.050,00 €, corresponent a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
telemàtica ( a través de la Plataforma de subvencions a entitats, empreses i 
ciutadans)  del compte justificatiu normalitzat, disponible a través del següent enllaç 
(http://www.ddgi.cat/web/document/701). 
L’Editorial Gavarres haurà de presentar una declaració responsable sobre les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació 
de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la 
legislació sobre transparència (model disponible a l’apartat “documentació” del web 
www.ddgi.cat). 
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Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè: Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà 
mitjançant una transferència bancària. 
 
Vuitè: Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de la 
publicació subvencionada, així com en el material de difusió relatiu a la presentació 
de les revistes. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui 
correspondre, s’aplicaran les següents regles: 
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes 
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent 
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació, 
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
 
Novè: Altres obligacions del beneficiari. L’Editorial Gavarres té les obligacions 
següents: 
 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva 
sol·licitud. 

b) Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li 
sigui requerida en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la 
subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la 
Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans 
competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
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c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts 
obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o 
privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació 
de la sol·licitud. 

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

e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació 
aplicable. 

f) Lliurar a la Diputació de Girona 20 exemplars de cada número publicat 
de totes les revistes subvencionades. 

g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 
aplicables. 

 

Desè: Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Onzè: Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona 
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció. 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. 
 
Dotzè: Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 

a) Els que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes 
bases. 

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El servei de Comunicació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc no podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes subvencions 
estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta 
establertes a l’article 55 de la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents: 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats publiques 
i dels drets estatutaris. 

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

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

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

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

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

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

per raó de l’exercici de llurs càrrecs. 

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 

 
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
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subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord a l’Editorial Gavarres. 
 
16. JG960/000067/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa 
al Consell Comarcal del Pla de l'Estany per a l'edició de dos volums de la 
col·lecció de contes "Contes de llegenda del Pla de l'Estany", any 2018 
(exp. 2018/1948) 

 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, en data 5 de març de 2018 ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de l’edició de dos volums de la col·lecció de 
contes “Contes de Llegenda del Pla de l’Estany “, per a l’any 2018, i s’ha instruït 
l’expedient 2018/1948. 
 
La col·lecció de contes “Contes de llegenda del Pla de l’Estany” va néixer amb 
l’objectiu de recollir una llegenda popular de cadascun dels onze municipis que 
formen la comarca, redactada i il·lustrada per autors i il·lustradors locals. Tot i la bona 
acollida que va tenir, la col·lecció va quedar interrompuda l’any 2011 degut al cost 
econòmic que suposava. Amb aquesta sol·licitud es pretén recuperar la col·lecció i 
poder editar els cinc volums que resten per completar-la. Per a l’any 2018 el Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany té previst publicar-ne dos volums, el dedicat a Palol de 
Revardit i a Porqueres. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una 
subvenció consignada nominativament a favor del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 
65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del centre gestor de Comunicació Cultural, la Junta 
de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Expedient Beneficiari CIF/NIF 

2018/1948 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE 
L’ESTANY 

P6700010I 

Objecte de la subvenció 
Edició de dos volums de la col·lecció de contes “Contes de llegenda del Pla de 
l’Estany”, any 2018 

Subvenció 
Import concedit Cost de l’objecte de la subvenció i import a 

justificar 
% de 

finançament 
5.700,00 € 7.600,00 € 75% 
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Segon. Autoritzar la despesa de 5.700,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 503/3340/46500 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any 
2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb l’edició de dos volums de la col·lecció de 
contes “Contes de llegenda del Pla de l’Estany”, per a l’any 2018 i previstes en el 
pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció; per tant, l’import que 
s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa. 
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el 
període de justificació. 
El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el 
15 de novembre de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè: Acceptació de la subvenció. Es considera que el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades 
per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha de 
justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 2018 la realització efectiva 
de l’objecte de la subvenció, per import de 7.600,00 €, corresponent a l’import de les 
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació al Registre General de la Diputació (per via telemàtica) del compte 
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació 
de Girona (www.ddgi.cat). 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
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Setè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà 
mitjançant una transferència bancària. 
 
Vuitè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de la 
publicació subvencionada, així com en el material de difusió relatiu a la presentació 
del llibre. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui 
correspondre, s’aplicaran les següents regles: 
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes 
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent 
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació, 
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
 
Novè. Altres obligacions del beneficiari. El Consell Comarcal del Pla de l’Estany té les 
obligacions següents: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva 
sol·licitud. 

b) Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li 
sigui requerida en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la 
subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la 
Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans 
competents, d’acord amb la normativa aplicable. 

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

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

e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació 
aplicable. 

f) Lliurar a la Diputació de Girona 10 exemplars de cadascuna de les 
obres subvencionades. 
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g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 
aplicables. 

Desè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Onzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona 
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció. 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. 
 
Dotzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 

a) Els que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes 
bases. 

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El servei de Comunicació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc no podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes subvencions 
estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta 
establertes a l’article 55 de la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents: 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats publiques 
i dels drets estatutaris. 

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

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

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

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

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

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

per raó de l’exercici de llurs càrrecs. 

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 
 
17. JG960/000068/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa 
a l'Institut Ramon Muntaner per a l'edició dels 4 números de la revista 
Plecs d'Història Local corresponents a l'any 2018 (exp. 2018/2041) 

 
L’Institut Ramon Muntaner, en data 5 de març de 2018 ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per a l’edició dels 4 números dels Plecs d’Història Local corresponents a 
l’any 2018 , i s’ha instruït l’expedient 2018/2041. 
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L’Institut Ramon Muntaner és una fundació privada que té per objectiu la difusió i el 
suport als projectes d’investigació i de promoció cultural dels centres i instituts 
d’estudis de parla catalana, entitats dedicades principalment a l’estudi de la història, el 
patrimoni cultural i natural i les ciències socials i humanístiques dins els àmbits local i 
comarcal. 
 
Un dels projectes que impulsa l’Institut Ramon Muntaner és l’edició dels Plecs 
d'Història Local, una publicació trimestral que té per objectiu la divulgació de la 
història i el patrimoni local i comarcal. Amb aquesta publicació, l’IRMU contribueix a 
donar a conèixer les activitats i els treballs de recerca d'àmbit local que impulsen 
centres i instituts d'estudis de les terres de Girona. L’especificitat d’aquest projecte, 
d’innegable interès cultural, fa difícil l'establiment d'una convocatòria pública de 
subvencions específica. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una 
subvenció consignada nominativament a favor de l’Institut Ramon Muntaner, d’acord 
amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, 
de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del centre gestor de Comunicació Cultural, la Junta 
de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Expedient    Beneficiari CIF/NIF 

2018/2041 INSTITUT RAMON MUNTANER G43725233 
Objecte de la subvenció 

Edició dels 4 números dels Plecs d’Històrial Local, any 2018 

Subvenció 
Import concedit Pressupost i import a justificar % de finançament 

3.000,00 € 15.735,20 € 19,06 % 

 
Segon: Autoritzar la despesa de 3.000,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 503/3340/48005 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any 
2018. 
 
Tercer: Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb l’edició dels 4 números dels Plecs d’Història 
Local corresponents a l’any 2018 i previstes en el pressupost de despeses de la 
sol·licitud de subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per 
sufragar despeses d’una altra naturalesa. 
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Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament  abans d’acabar el 
període de justificació. 
El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el 
15 de novembre de 2018. 
 
Quart: Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè: Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Institut Ramon Muntaner 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per 
aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
Sisè: Termini i règim de justificació. L’Institut Ramon Muntaner ha de justificar dins el 
termini que finalitza el 15 de novembre de 2018 la realització efectiva de l’objecte de 
la subvenció, per import de 15.735,20 €, corresponent a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
telemàtica a través de la Plataforma de subvencions a entitats, empreses i ciutadans 
del compte justificatiu normalitzat, disponible a través del següent enllaç 
(http://www.ddgi.cat/web/document/701). 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè: Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà 
mitjançant una transferència bancària. 
 
Vuitè: Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de les 
publicacions subvencionades, així com en el material de difusió relatiu a la seva 
presentació. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui 
correspondre, s’aplicaran les següents regles: 
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes 
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent 
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació, 
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
 
Novè: Altres obligacions del beneficiari. L’Institut Ramon Muntaner té les obligacions 
següents: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva 
sol·licitud. 

b) Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li 
sigui requerida en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la 
subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la 
Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans 
competents, d’acord amb la normativa aplicable. 

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

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

e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació 
aplicable. 

f) Lliurar a la Diputació de Girona (Servei de Comunicació Cultural) 3 
exemplars de cada número editat de les publicacions subvencionades. 

g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 
aplicables. 

Desè: Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Onzè: Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona 
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció. 
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Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. 
 
Dotzè: Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 

a) Els que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes 
bases. 

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El servei de Comunicació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc no podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes subvencions 
estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta 
establertes a l’article 55 de la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents: 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats publiques 
i dels drets estatutaris. 
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c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantía de les 
condicions necessàries per a una actuació independent i no 
condicionada per conflictes d’interessos. 

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

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

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

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

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

per raó de l’exercici de llurs càrrecs. 

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord a l’Institut Ramon Muntaner. 
 
18. JG960/000021/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Serveis generals i Patrimoni (009): Aprovació de la convocatòria 
per a la cessió gratuïta de vehicles d'obra pública (exp. 2018/1590) 

 
Per Decret de la Presidència de 5 de desembre de 2017, es van declarar no 
utilitzables els vehicles adscrits al Servei de Xarxa Viària que es relacionen a 
continuació:  
  
Pala-tractor EBRO matrícula GI-26718-VE 
Pala carregadora CASE W-14 matrícula GI-27691-VE  
 
Segons l’informe del Servei, aquestes màquines superen àmpliament el període 
mínim de substitució que la Diputació té establert, estan totalment amortitzades i han 
estat substituïdes per noves màquines que compleixen millor amb els requeriments 
tècnics del servei. Atès que els vehicles ja no són utilitzats per la Diputació per al 
manteniment de la xarxa viària, es deixa oberta la possibilitat de cedir-los o bé donar-
los de baixa. 
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Com sigui que els esmentats vehicles estan en un estat de conservació suficient per 
ser encara útils per usuaris amb reduïts requeriments, es considera convenient 
articular un procediment per a la cessió gratuïta d'aquests béns mobles al qual puguin 
concórrer els ajuntaments de la demarcació de poca població i que disposen de 
menys recursos. Aquest procediment es concreta en les bases que s'adjunten 
annexes al present informe. 
 
Els vehicles consten a l’Inventari de béns de la Diputació amb els núms. B-4835 i B-
4824, i estan classificats en el Llibre A, epígraf III.3, codi 310102 (vehicles agrícoles i 
d’obres públiques), i amb la naturalesa de bé patrimonial.  
 
Les entitats locals poden cedir gratuïtament els seus béns patrimonials, 
d'acord amb el que preveuen l'article 211 de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril) i els articles 49 i ss. del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. Els beneficiaris de la cessió poden ser o bé  altres administracions o 
entitats públiques o bé entitats privades sense ànim de lucre que destinin els 
béns a fins d'utilitat pública o interès social, i cal acreditar en l'expedient que la 
finalitat de la cessió es fa en benefici de la població de l'ens local. El fet que 
els destinataris siguin Ajuntaments i que hagi quedat acreditat que la Diputació 
no necessita aquest material, per haver-lo substituït per altre de requeriments 
superiors, constaten el compliment dels requisits anteriors i justifiquen la 
cessió gratuïta dels esmentats béns mobles.  
 
D’acord amb Disposició Addicional 2a del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
l’òrgan competent per aprovar la cessió gratuïta de béns patrimonials de valor 
inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost i als 3 milions d’euros és 
la Presidència de la Corporació. 
 
Vistos els informes del Servei del Servei de Xarxa Viària i del Servei de Serveis 
Generals i Patrimoni de la Secretaria General, la Junta de Govern, per unanimitat, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria per a la cessió gratuïta de vehicles d’obra pública, 
que es regirà per les bases que es transcriuen a continuació:  
 
“BASES REGULADORES PER A L’ADJUDICACIÓ GRATUÏTA DE VEHICLES 
DECLARATS NO UTILITZABLES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PRIMERA. Objecte 
Es objecte de les presents bases la regulació del procediment a seguir per a 
l’adjudicació gratuïta i la transmissió de la titularitat, a favor d'ajuntaments de les 
comarques gironines, dels vehicles que es relacionen a continuació, declarats béns 
no utilitzables per als serveis de la Diputació.  
Pala-tractor EBRO matrícula GI-26718-VE 
Pala carregadora CASE W-14 matrícula GI-27691-VE  
SEGONA. Beneficiaris. Requisits 
Poden ser cessionaris dels béns mobles esmentats els ajuntaments de les comarques 
de Girona amb població inferior als 2.000 habitants.  
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TERCERA. Presentació de sol·licituds 
Els ajuntaments hauran d'omplir una sol·licitud, subscrita per l'alcaldia-presidència i 
d’acord amb el model normalitzat que s’adjunta en annex, disponible a l’adreça web 
www.ddgi.cat (catàleg de serveis > Patrimoni i Expropiacions) i presentar-la 
telemàticament al Registre General de la Diputació de Girona, a través de la 
plataforma EACAT.  
El termini de presentació s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al 
BOP de Girona i finalitzarà als quinze dies naturals posteriors. 
En la sol·licitud s'indicarà quin vehicle es demana dels relacionats a la base 1a, amb 
un màxim de dues opcions, per ordre de preferència. 
QUARTA. Publicitat de la convocatòria 
La convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Corporació, al Butlletí Oficial de 
la Província i al web de la Diputació. 
CINQUENA. Valoració de les sol·licituds 
Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades pel Cap de Servei de Xarxa 
Viària i pel Cap de Servei de Patrimoni. 
SISENA. Criteris de valoració  
Cada ajuntament sol·licitant tindrà dret a l'adjudicació d'un vehicle, i es procurarà 
atendre les diverses peticions efectuades. En cas de coincidència de sol·licitants per 
a un mateix vehicle, la valoració s’efectuarà atorgant punts d’acord amb els següents 
criteris:  
Població del municipi 
igual o inferior a 1000 h → 3 punts 
de 1001 a 1500 h → 2 punts 
superior a 1500 h → 1 punt 
Titularitat de vehicles similars  
Si l’Ajuntament disposa d’un vehicle de la mateixa categoria o similar → 0 punts 
Si no en disposa → 1 punt 
Justificació de l'ús o destí concret que es prevegi 
La Comissió podrà atorgar 1 punt complementari als sol·licitants en funció de la 
justificació de l’ús del bé, les necessitats de l’Ajuntament, les característiques del 
territori, o altres aspectes  
Es podrà adjudicar els dos vehicles a un mateix sol·licitant sempre que s'hagi 
demanat en segona opció i no hi hagi altres peticions.  
La Comissió estarà facultada per interpretar les presents bases i resoldrà els dubtes 
que sorgeixin en l'aplicació de les puntuacions. 
SETENA. Resolució de l’adjudicació. Comunicació, acceptació i formalització 
Realitzada la valoració, es formularà una proposta d’adjudicació a la Junta de Govern 
de la Diputació, que adoptarà un acord aprovant la corresponent cessió gratuïta.  
En cas de no ser acceptats per algun dels adjudicataris, els vehicles podran ser 
adjudicats a altres ajuntaments dels sol·licitants, seguint l'ordre assenyalat a la base 
quarta.  
VUITENA. Obligacions dels adjudicataris 
Les corporacions adjudicatàries, per poder rebre el material adjudicat, hauran de 
signar el corresponent rebut de recollida i acceptació o, si s'escau, el document 
contractual que correspongui.  
Els adjudicataris assumeixen l’obligació de tramitar el canvi de titularitat del vehicle 
davant la Dirección General de Tráfico, i de trametre al Servei de Patrimoni de la 
Diputació còpia del nou permís de circulació en el termini de 15 dies, a comptar des 
de la data del lliurament. 
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Els adjudicataris, els quals accepten les bases i el seu compliment, no podran fer cap 
operació comercial amb els béns adjudicats, i hauran de destinar-los a l’ús fixat a la 
resolució de cessió. 
Igualment, en la seva condició de titulars, seran responsables del seu manteniment, 
conservació i utilització, declinant la Diputació tota responsabilitat en aquest sentit.” 
 
Segon. Publicar el present acord al BOP, als efectes previstos a l’article 49 del 
Reglament de Patrimoni. 
 
19. JG960/000010/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Conveni entre l'Ajuntament d'Arbúcies i la Diputació 
de Girona d'informació i Pla de Prevenció d'Incendis dins del Parc Natural 
del Montseny, any 2018.CN/2550 (exp. 2018/1387) 

 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny i en base al Pla Especial del Parc del Montseny, té entre els seus objectius 
prioritaris el proveïment d’una xarxa de dotacions i de serveis de suport als visitants 
de l’espai natural. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona promouen, 
des del 1985, un pla d’informació i vigilància, que s’executa anualment mitjançant 
convenis amb els ajuntaments del parc. 
 
El Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2018 contempla, pel que fa al 
sector de Girona, l’establiment de 3 punts d’informació als municipis d’Arbúcies, Riells 
i Viabrea i Viladrau. 
 
Aquests serveis de suport als visitants són definits conjuntament entre els serveis 
tècnics del Parc i els tres ajuntaments esmentats i es fa un plantejament que cobreix 
les majors prioritats del conjunt del territori d'aquest, en funció del pressupost 
disponible, i el pressupost de 2018 conté les previsions nominatives per a aquestes 
col·laboracions. Per tant, s’atorga la subvenció d’acord amb l’article 15.a) de 
l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
El present conveni regularà la participació de l’Ajuntament d’Arbúcies en el Pla 
d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2018. 
 
Vist que hi ha crèdit suficient , d’acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni amb l'Ajuntament d’Arbúcies relatiu a les tasques 
d'informació en el Parc Natural del Montseny, durant l'exercici 2018, que presenta el 
següent tenor literal: 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT D’ARBÚCIES 
RELATIU A LES TASQUES D'INFORMACIÓ EN EL PARC NATURAL DEL 
MONTSENY, DURANT L'EXERCICI DE 2018. Exp.2018/1387- CN/2550 
- ENTITATS QUE INTERVENEN 
La DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel ..........., ........., assistit pel ............, en 
virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data 
............................. 
L'AJUNTAMENT D’ARBÚCIES, amb NIF P1700900B, representat peI ........., 
................, assistit per................ de l’Ajuntament. 
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- ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, la gestió del Parc Natural 
del Montseny en el territori de la demarcació de Girona, d’acord amb el Pla Especial 
del Parc del Montseny. 
L’Ajuntament d’Arbúcies forma part del Consell Coordinador del Parc del Montseny, el 
qual és l’òrgan rector del Parc. 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny, i en base al Pla Especial del Parc del Montseny, té entre els seus objectius 
prioritaris el proveïment d’una xarxa de dotacions i de serveis de suport als visitants 
de l’espai natural. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona promouen, 
des del 1985, un pla d’informació i vigilància, que s’executa anualment mitjançant 
convenis amb els ajuntaments del parc. 
El Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2018 contempla, pel que fa al 
sector de Girona, l’establiment de 3 punts d’informació als municipis d’Arbúcies, Riells 
i Viabrea i Viladrau. 
El present conveni regularà la col·laboració entre la diputació de Girona i l’Ajuntament 
d’Arbúcies per al Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2018. 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 

PACTES 
PRIMER. La Diputació de Girona donarà suport econòmic a l'Ajuntament d’Arbúcies 
per cooperar en les tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny, durant 
l'exercici de 2018, tot aportant fins a la quantitat de SIS MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (6.946,25 €), que corresponen 
a un màxim del 100 % de les despeses que es generin en aplicació del present 
conveni. Aquesta subvenció és incompatible amb altres subvencions o ajuts. 
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva l'esmentada quantitat en favor de 
l'Ajuntament, prèvia justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al 
pressupost d'enguany. Es consideraran despeses subvencionables, les que hagin 
estat meritades dins del termini de justificació, encara que no hagin estat efectivament 
pagades. 
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat 
de les despeses. La Diputació es reserva la facultat de verificar la correcta aplicació 
dels fons de la subvenció. 
Per tal de facilitar les tasques objecte del present conveni i prèvia petició expressa de 
l'Ajuntament, la Diputació podrà abonar, en qualitat de bestreta, el 50% de la quantitat 
indicada en la clàusula primera. 
TERCER. L'Ajuntament destinarà la quantitat esmentada en la clàusula primera, a la 
contractació laboral del personal de la seva elecció, que conegui bé el territori del seu 
terme municipal, amb les següents determinacions: 
Pla d'Informació 
Una o dues persones que realitzaran tasques d'informació del Parc Natural amb les 
característiques, dates, horari i zones de treball que figuren en l’Annex 1 d’aquest 
conveni i es detallen a continuació: 
Dates: Del 10 de març al 16 de desembre (91 dies); caps de 

setmana i festius.  
Horari:  De les 9:00 a les 14:00 hores (5 hores/dia). 
Punt d'informació: Caseta d'informació de Coll de Castellar. 

Per necessitats del servei aquest horari podrà modificar-se, mantenint un còmput 
total de cinc hores per dia de treball, i sempre sense alterar els dies fixats al 
calendari. 
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Serà condició que cada un dels informadors contractats disposi de vehicle propi amb 
assegurança vigent per als desplaçaments al lloc de treball i recorreguts d’informació, 
si és el cas.  
Com a despeses de quilometratge pel total dels desplaçaments dels informadors es 
fixa la quantitat màxima de 796,25 euros, la qual serà abonada per la Diputació a 
l’Ajuntament prèvia justificació. 
Com a despeses de vestuari i EPIS es fixa la quantitat màxima de 300,00 euros, que 
serà abonada per la Diputació a l’Ajuntament prèvia justificació. 
Com a despeses de manteniment per a calefacció i extintors del punt d’informació es 
fixa la quantitat màxima de 100,00 euros, que serà abonada per la Diputació a 
l’Ajuntament prèvia justificació. 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada en coordinació amb els 
tècnics del Parc Natural. 
QUART. S’assigna a cada persona contractada, en concepte de formació, un import 
màxim equivalent de fins a 5 hores de treball. Aquesta assignació només s’aplicarà en 
la formació promoguda per les administracions gestores del Parc i que els 
informadors realitzin fora del seu horari de treball. Com a justificatiu caldrà presentar 
comprovant d’assistència a les sessions de formació. 
CINQUÈ. El termini de justificació de les despeses que es generin en aplicació del 
present conveni serà el 31 de desembre de 2018. Es fa constar que en la quantitat 
expressada en la clàusula primera, hi estan compreses totes les despeses, incloses 
les de desplaçaments, vestuari, formació, la remuneració salarial, les quotes de la 
Seguretat Social i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de 
l'Ajuntament; per tant, la quantitat esmentada en la clàusula primera s'entén com a 
màxima a aportar per la Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans 
s'ha justificat la despesa. No justificar la inversió dintre del termini i amb les 
condicions assenyalades, motivarà la modificació o revocació de la subvenció 
pendent, d’acord amb el que preveu l’ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
SISÈ. Serà condició obligatòria que l’Ajuntament haurà de fer constar de forma 
explícita el finançament de la Diputació de Girona en tota la difusió o publicitat que 
realitzi del pla d'informació en el Parc Natural del Montseny. 
SETÈ. Els uniformes dels informadors portaran els escuts i la informació que consta 
en l’Annex 2 d’aquest conveni. 
VUITÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, 
quedarà extingit pel seu compliment el dia 31 de desembre d'enguany. 
NOVÈ. Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la 
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de 
les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquest conveni. 
DESÈ. Els tècnics del Parc treballaran coordinadament amb els informadors i faran el 
seguiment del pla d’informació i de les incidències que puguin sorgir. En cas de 
discrepàncies en la interpretació del conveni, es convocarà una comissió paritària 
formada per dos representants de cada part, per tal de resoldre-les. 
ONZÈ. Aquest conveni es subscriu a l’empara del règim jurídic establert als articles 
47- 53 de la Llei 40/2015 d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
DOTZÈ. No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants; la impossibilitat 
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sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest dels seus pactes. 
TRETZÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment 
de la despesa, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix el 
control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei 
38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional 
14a del mateix cos legal. 
CATORZÈ. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels 
pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 
38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona. 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per 
duplicat, Arbúcies, Per l’Ajuntament, ............. Girona, Per la Diputació de Girona, 
.....................” 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 6.946,25 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1700/46217 del pressupost d’enguany. 
 
Tercer. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels 
documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
Quart. Traslladar el present acord a l’Ajuntament d’Arbúcies. 
 
20. JG960/000009/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Conveni entre l'Ajuntament de Riells i Viabrea i DDGI, 
informació i Pla de Prevenció d'Incendis dins el PNMontseny 2018 CN/2552 
(exp. 2018/1388) 

 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny i en base al Pla Especial del Parc del Montseny, té entre els seus objectius 
prioritaris el proveïment d’una xarxa de dotacions i de serveis de suport als visitants 
de l’espai natural. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona promouen, 
des del 1985, un pla d’informació i vigilància, que s’executa anualment mitjançant 
convenis amb els ajuntaments del parc. 
 
El Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2018 contempla, pel que fa al 
sector de Girona, l’establiment de 3 punts d’informació als municipis d’Arbúcies, Riells 
i Viabrea i Viladrau. 
 
Aquests serveis de suport als visitants són definits conjuntament entre els serveis 
tècnics del Parc i els tres ajuntaments esmentats i es fa un plantejament que cobreix 
les majors prioritats del conjunt del territori d'aquest, en funció del pressupost 
disponible, i el pressupost de 2018 conté les previsions nominatives per a aquestes 
col·laboracions. Per tant, s’atorga la subvenció d’acord amb l’article 15.a) de 
l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
El present conveni regularà la participació de l’Ajuntament de Riells i Viabrea en el Pla 
d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2018. 
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Vist que hi ha crèdit suficient, d’acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni amb l'Ajuntament de Riells i Viabrea relatiu a les 
tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny, durant l'exercici 2018, que 
presenta el següent tenor literal: 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE RIELLS I 
VIABREA RELATIU A LES TASQUES D'INFORMACIÓ EN EL PARC NATURAL DEL 
MONTSENY, DURANT L'EXERCICI DE 2018. Exp.2018/1388. CN/2552 
- ENTITATS QUE INTERVENEN 
La DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel ............, ..........., assistit pel .........., 
........., en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data 
.................................. 
L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel 
................, ..................,  assistit per............, ................, de l’Ajuntament. 
- ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, la gestió del Parc Natural 
del Montseny en el territori de la demarcació de Girona, d’acord amb el Pla Especial 
del Parc del Montseny. 
L’Ajuntament de Riells i Viabrea forma part del Consell Coordinador del Parc del 
Montseny, el qual és l’òrgan rector del Parc. 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny, i en base al Pla Especial del Parc del Montseny, té entre els seus objectius 
prioritaris el proveïment d’una xarxa de dotacions i de serveis de suport als visitants 
de l’espai natural. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona promouen, 
des del 1985, un pla d’informació i vigilància, que s’executa anualment mitjançant 
convenis amb els ajuntaments del parc. 
El Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2018 contempla, pel que fa al 
sector de Girona, l’establiment de 3 punts d’informació als municipis d’Arbúcies, Riells 
i Viabrea i Viladrau. 
El present conveni regularà la col·laboració entre la diputació de Girona i l’Ajuntament 
de Riells i Viabrea per al Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2018.. 
 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 

PACTES 
PRIMER. La Diputació de Girona donarà suport econòmic a l'Ajuntament de Riells i 
Viabrea per cooperar en les tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny, 
durant l'exercici de 2018, tot aportant fins a la quantitat de SIS MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (6.946,25 €), que corresponen 
a un màxim del 100 % de les despeses que es generin en aplicació del present 
conveni. Aquesta subvenció és incompatible amb altres subvencions o ajuts. 
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva l'esmentada quantitat en favor de 
l'Ajuntament, prèvia justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al 
pressupost d'enguany. Es consideraran despeses subvencionables, les que hagin 
estat meritades dins del termini de justificació, encara que no hagin estat efectivament 
pagades. 
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat 
de les despeses. La Diputació es reserva la facultat de verificar la correcta aplicació 
dels fons de la subvenció. 
Per tal de facilitar les tasques objecte del present conveni i prèvia petició expressa de 
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l'Ajuntament, la Diputació podrà abonar, en qualitat de bestreta, el 50% de la quantitat 
indicada en la clàusula primera. 
TERCER. L'Ajuntament destinarà la quantitat esmentada en la clàusula primera, a la 
contractació laboral del personal de la seva elecció, que conegui bé el territori del seu 
terme municipal, amb les següents determinacions: 
Pla d'Informació 
Una o dues persones que realitzaran tasques d'informació del Parc Natural amb les 
característiques, dates, horari i zones de treball que figuren en l’Annex 1 d’aquest 
conveni i es detallen a continuació: 
Dates: Del 10 de març al 16 de desembre (91 dies); caps de 

setmana i festius.  
Horari:  De les 9:00 a les 14:00 hores (5 hores/dia). 
Punt d'informació: Caseta d’informació pròxima a l’Ermita de Sant Martí de 

Riells. 
Per necessitats del servei aquest horari podrà modificar-se, mantenint un còmput total 
de cinc hores per dia de treball, i sempre sense alterar els dies fixats al calendari. 
Serà condició que cada un dels informadors contractats disposi de vehicle propi amb 
assegurança vigent per als desplaçaments al lloc de treball i recorreguts d’informació, 
si és el cas.  
Com a despeses de quilometratge pel total dels desplaçaments dels informadors es 
fixa la quantitat màxima de 796,25 euros, la qual serà abonada per la Diputació a 
l’Ajuntament prèvia justificació. 
Com a despeses de vestuari i EPIS es fixa la quantitat màxima de 300,00 euros, que 
serà abonada per la Diputació a l’Ajuntament prèvia justificació. 
Com a despeses de manteniment per a calefacció i extintors del punt d’informació es 
fixa la quantitat màxima de 100,00 euros, que serà abonada per la Diputació a 
l’Ajuntament prèvia justificació. 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada en coordinació amb els 
tècnics del Parc Natural. 
QUART. S’assigna a cada persona contractada, en concepte de formació, un import 
màxim equivalent de fins a 5 hores de treball. Aquesta assignació només s’aplicarà en 
la formació promoguda per les administracions gestores del Parc i que els 
informadors realitzin fora del seu horari de treball. Com a justificatiu caldrà presentar 
comprovant d’assistència a les sessions de formació. 
CINQUÈ. El termini de justificació de les despeses que es generin en aplicació del 
present conveni serà el 31 de desembre de 2018. Es fa constar que en la quantitat 
expressada en la clàusula primera, hi estan compreses totes les despeses, incloses 
les de desplaçaments, vestuari, formació, la remuneració salarial, les quotes de la 
Seguretat Social i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de 
l'Ajuntament; per tant, la quantitat esmentada en la clàusula primera s'entén com a 
màxima a aportar per la Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans 
s'ha justificat la despesa. No justificar la inversió dintre del termini i amb les 
condicions assenyalades, motivarà la modificació o revocació de la subvenció 
pendent, d’acord amb el que preveu l’ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
SISÈ. Serà condició obligatòria que l’Ajuntament haurà de fer constar de forma 
explícita el finançament de la Diputació de Girona en tota la difusió o publicitat que 
realitzi del pla d'informació en el Parc Natural del Montseny. 
SETÈ. Els uniformes dels informadors portaran els escuts i la informació que consta 
en l’Annex 2 d’aquest conveni. 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 120

VUITÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, 
quedarà extingit pel seu compliment el dia 31 de desembre d'enguany. 
NOVÈ. Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la 
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de 
les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquest conveni. 
DESÈ. Els tècnics del Parc treballaran coordinadament amb els informadors i faran el 
seguiment del pla d’informació i de les incidències que puguin sorgir. En cas de 
discrepàncies en la interpretació del conveni, es convocarà una comissió paritària 
formada per dos representants de cada part, per tal de resoldre-les. 
ONZÈ. Aquest conveni es subscriu a l’empara del règim jurídic establert als articles 
47- 53 de la Llei 40/2015 d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
DOTZÈ. No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants; la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest dels seus pactes. 
TRETZÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment 
de la despesa, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix el 
control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei 
38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional 
14a del mateix cos legal. 
CATORZÈ. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels 
pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 
38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona. 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per 
duplicat, 
Riells i Viabrea, Per l’Ajuntament, ..........., .............., Girona, Per la Diputació de 
Girona, .............., ................” 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 6.946,25 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1700/46218 del pressupost d’enguany. 
 
Tercer. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels 
documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
Quart. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
21. JG960/000011/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Conveni entre la DDGI i Ajuntament de Viladrau 
d'Informació i Pla de Prevenció d'Incendis dins el PNMontseny, 2018 (exp. 
2018/1389) 

 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny i en base al Pla Especial del Parc del Montseny, té entre els seus objectius 
prioritaris el proveïment d’una xarxa de dotacions i de serveis de suport als visitants 
de l’espai natural. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona promouen, 
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des del 1985, un pla d’informació i vigilància, que s’executa anualment mitjançant 
convenis amb els ajuntaments del parc. 
 
El Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2018 contempla, pel que fa al 
sector de Girona, l’establiment de 3 punts d’informació als municipis d’Arbúcies, Riells 
i Viabrea i Viladrau. 
 
Aquests serveis de suport als visitants són definits conjuntament entre els serveis 
tècnics del Parc i els tres ajuntaments esmentats i es fa un plantejament que cobreix 
les majors prioritats del conjunt del territori d'aquest, en funció del pressupost 
disponible, i el pressupost de 2018 conté les previsions nominatives per a aquestes 
col·laboracions. Per tant, s’atorga la subvenció d’acord amb l’article 15.a) de 
l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
El present conveni regularà la participació de l’Ajuntament de Viladrau en el Pla 
d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2018. 
 
Vist que hi ha crèdit suficient, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni amb l'Ajuntament de Viladrau relatiu a les tasques 
d'informació en el Parc Natural del Montseny, durant l'exercici 2018, que presenta el 
següent tenor literal: 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE VILADRAU 
RELATIU A LES TASQUES D'INFORMACIÓ EN EL PARC NATURAL DEL 
MONTSENY, DURANT L'EXERCICI DE 2018. Exp.2018/1389. CN/2549 

I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
La DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel.................., ................,  assistit pel 
................., ..............., en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de 
Govern de data ................................................ 
L’AJUNTAMENT DE VILADRAU, amb NIF P1723400F, representat per ................., 
................, assistida per ............., ..................., de l’Ajuntament. 

II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, la gestió del Parc Natural 
del Montseny en el territori de la demarcació de Girona, d’acord amb el Pla Especial 
del Parc del Montseny. 
L’Ajuntament de Viladrau forma part del Consell Coordinador del Parc del Montseny, 
el qual és l’òrgan rector del Parc. 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny, i en base al Pla Especial del Parc del Montseny, té entre els seus objectius 
prioritaris el proveïment d’una xarxa de dotacions i de serveis de suport als visitants 
de l’espai natural. Per aquest motiu, les Diputacions de Barcelona i Girona promouen, 
des del 1985, un pla d’informació i vigilància, que s’executa anualment mitjançant 
convenis amb els ajuntaments del parc. 
El Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2018 contempla, pel que fa al 
sector de Girona, l’establiment de 3 punts d’informació als municipis d’Arbúcies, Riells 
i Viabrea i Viladrau. 
El present conveni regularà la col·laboració entre la diputació de Girona i l’Ajuntament 
de Viladrau per al Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2018. 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
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PACTES 
PRIMER.- La Diputació de Girona donarà suport econòmic a l'Ajuntament de Viladrau 
per cooperar en les tasques d'informació en el Parc Natural del Montseny, durant 
l'exercici de 2018, tot aportant fins a la quantitat de SIS MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (6.946,25 €), que corresponen 
a un màxim del 100 % de les despeses que es generin en aplicació del present 
conveni. Aquesta subvenció és incompatible amb altres subvencions o ajuts. 
SEGON.- La Diputació de Girona farà efectiva l'esmentada quantitat en favor de 
l'Ajuntament, prèvia justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al 
pressupost d'enguany. Es consideraran despeses subvencionables, les que hagin 
estat meritades dins del termini de justificació, encara que no hagin estat efectivament 
pagades. 
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat 
de les despeses. La Diputació es reserva la facultat de verificar la correcta aplicació 
dels fons de la subvenció. 
Per tal de facilitar les tasques objecte del present conveni i prèvia petició expressa de 
l'Ajuntament, la Diputació podrà abonar, en qualitat de bestreta, el 50% de la quantitat 
indicada en la clàusula primera. 
TERCER.- L'Ajuntament destinarà la quantitat esmentada en la clàusula primera, a la 
contractació laboral del personal de la seva elecció, que conegui bé el territori del seu 
terme municipal, amb les següents determinacions: 
Pla d'Informació 
Una o dues persones que realitzaran tasques d'informació del Parc Natural amb les 
característiques, dates, horari i zones de treball que figuren en l’Annex 1 d’aquest 
conveni i es detallen a continuació: 
Dates: Del 10 de març al 16 de desembre (91 dies); caps de 

setmana i festius.  
Horari:  De les 9:00 a les 14:00 hores (5 hores/dia). 
Punt d'informació: Caseta d’informació de Coll de Bordoriol. 

Per necessitats del servei aquest horari podrà modificar-se, mantenint un còmput 
total de cinc hores per dia de treball, i sempre sense alterar els dies fixats al 
calendari. 

Serà condició que cada un dels informadors contractats disposi de vehicle propi amb 
assegurança vigent per als desplaçaments al lloc de treball i recorreguts d’informació, 
si és el cas.  
Com a despeses de quilometratge pel total dels desplaçaments dels informadors es 
fixa la quantitat màxima de 796,25 euros, la qual serà abonada per la Diputació a 
l’Ajuntament prèvia justificació. 
Com a despeses de vestuari i EPIS es fixa la quantitat màxima de 300,00 euros, que 
serà abonada per la Diputació a l’Ajuntament prèvia justificació. 
Com a despeses de manteniment per a calefacció i extintors del punt d’informació es 
fixa la quantitat màxima de 100,00 euros, que serà abonada per la Diputació a 
l’Ajuntament prèvia justificació. 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada en coordinació amb els 
tècnics del Parc Natural. 
QUART.- S’assigna a cada persona contractada, en concepte de formació, un import 
màxim equivalent de fins a 5 hores de treball. Aquesta assignació només s’aplicarà en 
la formació promoguda per les administracions gestores del Parc i que els 
informadors realitzin fora del seu horari de treball. Com a justificatiu caldrà presentar 
comprovant d’assistència a les sessions de formació. 
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CINQUÈ.- El termini de justificació de les despeses que es generin en aplicació del 
present conveni serà el 31 de desembre de 2018. Es fa constar que en la quantitat 
expressada en la clàusula primera, hi estan compreses totes les despeses, incloses 
les de desplaçaments, vestuari, , la remuneració salarial, les quotes de la Seguretat 
Social i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de 
l'Ajuntament; per tant, la quantitat esmentada en la clàusula primera s'entén com a 
màxima a aportar per la Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans 
s'ha justificat la despesa. No justificar la inversió dintre del termini i amb les 
condicions assenyalades, motivarà la modificació o revocació de la subvenció 
pendent, d’acord amb el que preveu l’ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
SISÈ.- Serà condició obligatòria que l’Ajuntament haurà de fer constar de forma 
explícita el finançament de la Diputació de Girona en tota la difusió o publicitat que 
realitzi del pla d'informació en el Parc Natural del Montseny. 
SETÈ.- Els uniformes dels informadors portaran els escuts i la informació que consta 
en l’Annex 2 d’aquest conveni. 
VUITÈ.- El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, 
quedarà extingit pel seu compliment el dia 31 de desembre d'enguany. 
NOVÈ.- Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la 
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de 
les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquest conveni. 
DESÈ.- Els tècnics del Parc treballaran coordinadament amb els informadors i faran el 
seguiment del pla d’informació i de les incidències que puguin sorgir. En cas de 
discrepàncies en la interpretació del conveni, es convocarà una comissió paritària 
formada per dos representants de cada part, per tal de resoldre-les. 
ONZÈ.- Aquest conveni es subscriu a l’empara del règim jurídic establert als articles 
47- 53 de la Llei 40/2015 d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
DOTZÈ.- No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants; la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest dels seus pactes. 
TRETZÈ.- La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment 
de la despesa, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix el 
control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei 
38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional 
14a del mateix cos legal. 
CATORZÈ.-  Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment 
dels pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la 
Llei 38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona. 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per 
duplicat, Viladrau, Per l’Ajuntament de Viladrau, ............., ................., Girona, Per la 
Diputació de Girona, ..............., ....................” 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 6.946,25 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1700/46216 del pressupost d’enguany. 
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Tercer. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels 
documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
Quart. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Viladrau. 
 
 
22. JG960/000012/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions per a 
actuacions, per part d'organitzacions no lucratives, de conservació del 
patrimoni natural i per a custòdia del territori 2018-2019 (exp. 2018/862) 

 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona preveu com l’eix estratègic 
«Conservació del patrimoni natural i la biodiversitat» que té com a objectiu aturar la 
pèrdua de biodiversitat i la degradació dels hàbitats naturals de les comarques 
gironines amb especial atenció als espais de la Xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA) i 
altres espais de la demarcació inclosos al PEIN. Donar suport als municipis en la 
restauració, conservació i millora del patrimoni natural. 
Tot i que aquest eix es materialitza mitjançant la línia de col·laboració amb la 
Fundació Bancària «La Caixa», la col·laboració amb els consorcis gestors d’espais 
naturals i el pla de serveis per als ajuntaments, atès que el Ple de la Diputació de 
Girona va aprovar una moció que demanava que el Servei de Medi Ambient obrís una 
campanya de subvencions a ONL en matèria de conservació i custòdia del medi 
natural, s’han elaborat les bases de forma que les actuacions fetes per ONL puguin 
sumar-se a les fetes des de l’administració en favor de la conservació del patrimoni 
natural de les comarques gironines. 
 
La Diputació té com a competència, entre altres, la cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, d’acord 
amb les competències de les demés Administracions Públiques en aquest àmbit. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a actuacions, per part d’organitzacions 
no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori, 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 20 de febrer de 2018, i publicades 
al BOPG núm. 40, de 26 de febrer de 2018. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, 
de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori, el text de la qual es 
transcriu literalment a continuació: 
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“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A 
ACTUACIONS, PER PART D’ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES, DE 
CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I PER A CUSTÒDIA DEL TERRITORI. 
ANUALITATS 2018-2019 
1. Objecte i finalitat 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions en règim de concurrència 
competitiva a les organitzacions no lucratives (ONL), destinades a executar accions 
de conservació, millora i restauració del patrimoni natural, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 20 de 
febrer de 2018 i publicades al BOP núm. 40, de data 26 de febrer de 2018. 
Conceptes subvencionables: 
- Accions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics. 
- Actuacions per regular l’ús públic preexistent en finques en custòdia. 
- Actuacions de millora de la connectivitat ecològica. 
- Accions complementàries de formació i/o d’edició de materials interpretatius o de 
sensibilització vinculades a actuacions sobre el territori respecte a qualsevol dels 
conceptes anteriors. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de cent vint mil euros. El crèdit 
pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i els imports següents: 
Aplicació pressupostària Import en euros (2018) Import en euros (2019) 
Línia 1. 300/1700/48001 60.000,00 60.000,00 

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, i havent fet prèviament una modificació pressupostària, si escau. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació 
de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins al dia 16 d’abril 
de 2018. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a la base 7a 
(«Procediment de presentació de les sol·licituds»), mitjançant el formulari disponible 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar 
electrònicament mitjançant la signatura electrònica del certificat de persona jurídica. 
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 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 
S’estableix un període d’execució bianual, per als anys 2018 i 2019. 
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 les actuacions i per justificar les subvencions 
El termini per executar els treballs i justificar les despeses que són objecte de 
subvenció en aquesta convocatòria finalitzarà el 15 d’octubre de 2019. 
6. Termini de resolució i notificació 
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El termini màxim per emetre una resolució sobre la convocatòria i notificar-la és de sis 
mesos a comptar des 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. 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. En contra, s’hi pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
notificació. Alternativament i de forma potestativa, s’hi pot interposar un recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent al de la notificació. 
8. Pagament 
S’efectuarà un pagament en concepte de bestreta del 50 % de la subvenció, amb 
càrrec a l’exercici del 2018, com a pagament a justificar, una vegada acceptada la 
subvenció, i un segon pagament de la resta de la subvenció, amb càrrec a l’exercici 
del 2019, un cop presentada la documentació justificativa, d’acord amb el que 
determina la base 11a («Justificació»). 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al seu lloc web, 
i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria, tot condicionant a l’existència de 
crèdit adequat i suficient al pressupost de 2019, per un import màxim de 120.000,00 
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Pressupost  Aplicació pressupostària Descripció Import (en €) 

Anualitat 
2018 

300/1700/48001 Ajuts a ONL conservació 
fauna i flora i per custòdia 

60.000,00 

Anualitat 
2019 

300/1700/48001 Ajuts a ONL conservació 
fauna i flora i per custòdia 

60.000,00 

Total € 120.000,00 

 
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 
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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. 
 
23. JG960/000015/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Acceptació de la renúncia parcial presentada pel 
Consorci de l'Alta Garrotxa de la subvenció concedida dins el Conveni de 
col·laboració amb La Caixa (exp. 2017/287) 

 
En data 21 de febrer de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Girona va 
concedir una subvenció al Consorci de l’Alta Garrotxa, de 40.354,08 euros, per al 
projecte “Eliminació d'espècies nocives per a la salut a l'Alta Garrotxa”, Exp. 
2017/287. 
 
En data 27 de novembre de 2017 el Consorci de l’Alta Garrotxa va presentar el 
compte justificatiu per import de 39.410,07 que s’ajustava als conceptes 
subvencionats per la Diputació de Girona. 
 
Vist l'escrit presentat pel Consorci de l’Alta Garrotxa, de data 2 de març de 2018 en 
què renuncien als 944,01 euros de l'esmentada subvenció, indicant que, el projecte 
ha finalitzat. 
 
D'acord amb l’informe del servei de medi ambient i amb els antecedents, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar la renúncia, de 944,01 euros de la subvenció de 40.354,08 euros, 
presentada pel Consorci de l’Alta Garrotxa, amb NIF P1700039I, per al projecte 
“Eliminació d'espècies nocives per a la salut a l'Alta Garrotxa”. 
 
Segon. Anul·lar el document comptable AD número 220170007220 de l’anualitat 
2018. 
 
Tercer. Declarar conclòs l'esmentat expedient i procedir al seu arxiu a efectes de la 
seva tramitació per part del servei de Medi Ambient. 
 
Quart. Traslladar la present resolució al Consorci de l’Alta Garrotxa. 
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
24. JG960/000004/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a UNI 
GIRONA Club de Bàsquet per la lliga estatal i europea temporada 2017-
2018 (exp. 2018/1815) 

 
L'entitat UNI GIRONA Club de Bàsquet, de Girona, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de la lliga estatal i europea temporada 2017-2018 i s’ha 
instruït l'expedient 2018/1815. 
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L'entitat UNI GIRONA Club de Bàsquet, té com a objectiu principal promoure la 
pràctica del bàsquet femení a tots els nivells tant de base com professional. 
 
El Ple de la Diputació de Girona de 21 de novembre de 2017 va aprovar inicialment el 
pressupost general de 2018, dins del qual es preveu que el servei d'Esports atorgarà 
una subvenció nominativa a l'entitat UNI GIRONA Club de Bàsquet. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l'entitat UNI GIRONA Club de Bàsquet, de 
Girona, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, i la fiscalització realitzada 
d'acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d'Esports, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció següent: 
 
Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2018/1815 UNI GIRONA Club de Bàsquet G17857228 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

lliga estatal i europea temporada 2017-2018 corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a 
justificar€ 

% de finançament 

476.030,00 130.000,00 476.030,00 27,31% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 130.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/48025 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i es consideren 
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que 
formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l'1 de setembre de 2017 i 
finalitza el 31 d’agost de 2018. 
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Quart. Compatibilitat 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció 
L’entitat disposarà d’un termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, 
per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per 
aplicar-la que s’estipulen en aquest acord. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació 
El beneficiari haurà de justificar en el termini que finalitza el 31 d’agost de 2018, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 476.030,00€ 
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació 
d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat) a l’apartat de documentació) que ha de contenir la informació següent:  

 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer d’aquest 
acord. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 
 

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada 
el percentatge de finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, 
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació 
de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
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conseqüències que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns.  
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la 
subvenció per un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre 
públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa modificar el 
fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb caràcter previ ha de retornar 
les quantitats percebudes en concepte de subvenció més l'interès legal que 
correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el registre públic 
corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament  
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’1 mes a 
partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació expressa de la 
subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà del 50% de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
 
Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació 
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt sisè d’aquest acord. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de Subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
  

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

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. 
El beneficiari, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec 
de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.  
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar  totalment o parcial les subvencions, amb 
l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de 
demora corresponent, en els supòsits següents: 

a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.  
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b) En cas d’Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes 
bases. 

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
El centre gestor de d'Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 
 
Catorzè. Verificació i control  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

i dels drets estatutaris.  

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

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

e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 
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f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord a l'entitat UNI GIRONA Club de Bàsquet. 
 
25. JG960/000002/2018-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de la 
convocatòria de subvencions a museus i col·leccions de les comarques 
gironines d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies, any 2018 
(exp. 2018/153) 

 
Antecedents 
 
El departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona 
disposa d’una línia específica d’ajuts als museus i col·leccions de les comarques 
gironines destinada al finançament de despeses en l’àmbit de les noves tecnologies.
   
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions als museus i col·leccions de les comarques 
gironines per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies, 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de gener de 2018, i publicades 
de forma definitiva al BOPG número 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. 
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Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Noves Tecnologies, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions als museus i col·leccions de les comarques gironines per 
finançar projectes per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies per l’any 2018, el 
text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
“CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA «AJUTS PER TAL 
QUE MUSEUS I COL·LECCIONS DE LES COMARQUES GIRONINES ES DOTIN 
D'EQUIPAMENTS RELACIONATS AMB LES NOVES TECNOLOGIES» – ANY 2018 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a museus i col·leccions de les 
comarques gironines, dins del programa «Subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona, per tal que museus i 
col·leccions de les comarques gironines es dotin d’equipaments relacionats amb les 
noves tecnologies», 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. 21, 
de 30 de gener de 2018. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 30.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els 
següents: 

Aplicació pressupostària Import 
510 4910 76201 Ajuts a ajuntaments material informàtic per a 
museus i col·leccions 

15.000 € 

510 4910 78000 Ajuts a entitats no lucratives material informàtic 
per a museus i col·leccions 

15.000 € 

Total 30.000 € 
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 l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat/subvencions), 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 ─EACAT per a 
ajuntaments i e-TRAM per a entitats─, han d’estar signades electrònicament 
mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya. 
 Import de les subvencions 

Se subvencionaran les actuacions dividint el total de l’import destinat a la 
convocatòria pel nombre de sol·licituds presentades. 

 Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 
de gener de 2018 fins a la data de justificació. 

 Termini per justificar 
El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat finalitza el 15 de 
novembre de 2018. 

4. Termini de resolució i notificació 
4.1. Termini de resolució 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 135

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 resolució es notificarà a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des 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 
resolució s’hi pot interposar un 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. Alternativament, i de manera potestativa, s’hi pot interposar 
un 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 notificació formal. 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació, al tauler 
electrònic 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. 
Els museus i col·leccions que en siguin beneficiaris hauran de fer constar el suport 
econòmic de la Diputació de Girona en la millora del seu equipament informàtic. Per 
fer-ho podran utilitzar, entre d’altres, la pàgina web, el tauler d'anuncis o un altre mitjà 
de comunicació o difusió, i s'haurà d'acreditar en la presentació del compte justificatiu 
mitjançant una fotografia, una impressió de la pàgina web i/o el certificat del 
secretari." 
 
Segon. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les 
esmentades bases, i fixar la dotació pressupostària, d’import 15.000 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 510 4910 76201 “Ajuts ajuntaments material informàtic per 
a museus i col·leccions”, i 15.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 510 
4910 78000 “Ajuts a entitats no lucratives material informàtic per a museus i 
col·leccions”, del pressupost corporatiu 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 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. 
 
26. JG960/000006/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria de 
subvencions per al programa de suport a projectes de promoció 
agroalimentària Girona Excel·lent - Col·lectius (exp 2018/ 1650)  
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Seguint la línea d’actuació de col·laborar amb els projectes relacionats amb el foment 
de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral dels municipis del seu àmbit 
territorial, la Diputació de Girona ha desenvolupat el segell de qualitat agroalimentària 
Girona Excel·lent, que ha contribuït a la dinamització econòmica, la potenciació i la 
difusió dels productes alimentaris locals i de qualitat des del 2014. 
 
Atesa la implantació assolida d’aquest segell de qualitat, s’ha volgut consolidar, 
potenciar i ampliar el projecte incloent-hi les entitats i col·lectius representatius del 
sector agroalimentari gironí, i per això s’ha creat el projecte Girona Excel·lent-
Col·lectius. Així, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 3 de 
maig de 2016, (BOP núm.86, de 5 de maig de 2016) va aprovar les bases 
reguladores i la convocatòria de l’adhesió al projecte de Promoció Econòmica 
Agroalimentària Girona Excel·lent -Col·lectius 2016-2019. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions al programa de suport a projectes de 
promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius, aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 20 de juny de 2017 i publicades de forma definitiva al BOPG 
número 122, de 27 de juny de 2017. 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions al programa de suport a projectes de promoció 
agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius, el text de la qual es transcriu literalment 
a continuació: 
“CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS AL PROGRAMA 
DE SUPORT ALS PROJECTES DE PROMOCIÓ AGROALIMENTÀRIA GIRONA 
EXCEL·LENT COL·LECTIUS, ANY 2018 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva a les entitats adherides a Girona 
Excel·lent–Col·lectius i als ens locals de la demarcació de Girona que gestionin 
projectes i/o espais públics vinculats a la promoció agroalimentària destinades al 
finançament de projectes agroalimentaris de les temàtiques següents: 
a) Campanyes de promoció i sensibilització 
b) Concursos sectorials 
c) Estudis de millora o innovació de producte agroalimentari  
d) Formacions 
e) Tallers i jornades de tast 
f) Jornades de networking i de reconeixement empresarial. 
D’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en 
la sessió de 20 de juny de 2017 i publicades al BOP núm. 122, de 27 de juny de 
2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
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L’import total destinat a la convocatòria és de 62.000,00 euros. El crèdit pressupostari 
per a cadascuna de les resolucions va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 

Aplicació pressupostària 
Pressupost  Aplicació pressupostària Descripció Import (en €) 

Anualitat 
2018 

220/4300/48011 Ajuts a entitats no lucratives-
Campanya Girona Excel·lent 

22.000,00  

Anualitat 
2018 

220/4300/46207 Ajuts a ajuntaments-Campanya 
Girona Excel·lent 

20.000,00  

Anualitat 
2018 

220/4300/46504 Ajuts a consells comarcals-
Campanya Girona Excel·lent 

20.000,00 

Total € 62.000,00  

Els crèdits consignats a les aplicacions pressupostàries tenen caràcter estimatiu i en cap cas 
són limitatius. La lliure concurrència de la convocatòria garanteix la vinculació entre els crèdits 
pressupostaris, que es podran redistribuir en funció de la naturalesa jurídica dels beneficiaris, 
sempre que no s’ultrapassi la dotació total de la convocatòria. Aquesta redistribució s’aprovarà 
en el mateix acord de concessió. 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà 20 dies hàbils 
després. 
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i han de complementar-se amb la 
documentació que preveu l’article 8 de les bases reguladores. 
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través de l’aplicació de 
subvencions de la Diputació de Girona «Tràmit de subvencions per a entitats, 
empresa i ciutadania», seguint els passos que hi figuren. Es podran utilitzar els 
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona que 
s’especifiquen a la Seu Electrònica.  
4. Import de les subvencions 
Es subvencionaran les actuacions amb millor puntuació, amb un màxim de 4.000 € 
per sol·licitud, fins a exhaurir les partides pressupostàries assignades a aquesta 
convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà un 75% del pressupost elegible. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables: 
Es podran imputar a aquesta subvenció les despeses realitzades entre l’1 de gener i 
el 31 d’octubre de 2018.  
6. Termini per justificar les subvencions 
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament 
de l’activitat fins al 15 de novembre de 2018. 
7. Termini de resolució i notificació 
7.1 Termini de resolució 
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la, és de sis 
mesos a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de les 
sol·licituds. 
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En cas que hagi transcorregut el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució 
als interessats, la sol·licitud de concessió de la subvenció es considera desestimada 
per silenci administratiu. 
7.2 Termini de notificació 
La resolució es notifica de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la 
data d’adopció de l’acord. 
La subvenció s’entén acceptada si en un termini màxim de 10 dies naturals després 
de la notificació de la subvenció el beneficiari no n’ha fet renúncia expressa. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució és procedent interposar un 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 manera potestativa, es pot 
interposar un 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.  
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà a l’e-Tauler 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 en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 62.000,00 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
Aplicació pressupostària 
 

Pressupost  Aplicació pressupostària Descripció Import (en €) 

Anualitat 
2018 

220/4300/48011 Ajuts a entitats no lucratives-
Campanya Girona Excel·lent 

22.000,00  

Anualitat 
2018 

220/4300/46207 Ajuts a ajuntaments-Campanya 
Girona Excel·lent 

20.000,00  

Anualitat 
2018 

220/4300/46504 Ajuts a consells comarcals-
Campanya Girona Excel·lent 

20.000,00 

Total € 62.000,00  

 
Els crèdits consignats a les aplicacions pressupostàries tenen caràcter estimatiu i en 
cap cas són limitatius. La lliure concurrència de la convocatòria garanteix la vinculació 
entre els crèdits pressupostaris, que es podran redistribuir en funció de la naturalesa 
jurídica dels beneficiaris, sempre que no s’ultrapassi la dotació total de la 
convocatòria. Aquesta redistribució s’aprovarà en el mateix acord de concessió. 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
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Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
27. JG960/000007/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria del 
concurs per a l'obtenció de la marca Girona Excel·lent, Segell de Qualitat 
Agroalimentària (2018-2019) (exp. 2018/1644) 

 
La Diputació de Girona a través del Servei de Promoció Econòmica - Diplab convoca 
la tercera edició per optar a la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat 
Agroalimentària (2018-2019). Aquest segell, creat i desenvolupat per la Diputació de 
Girona amb el suport de la Cambra de Comerç de Girona l’any 2014, té com a 
principal objectiu la distinció de productes agroalimentaris gironins, així com el foment 
de la dinamització econòmica i la potenciació i la difusió d’aquests productes.  
 
Un jurat format per experts escollirà els productes entre tots els que s’hi presentin. 
Les empreses responsables dels productes seleccionats podran participar de les 
accions de promoció difusió, comunicació, així com accedir a diversos serveis de 
consolidació empresarial.  
 
Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària també es constitueix com a un 
nou espai de treball d’empreses que permeti aprofitar les sinergies i 
complementarietats de les entitats amb la voluntat establir un espai de relació estable 
entre la Diputació de Girona i les diferents empreses del sector agroalimentari del 
territori gironí. 
 
Per això, i d’acord amb la comesa del Servei de Promoció Econòmica - Diplab, de 
donar assistència a projectes que contribueixin a millorar les condicions econòmiques 
del territori i la competitivitat del seu teixit productiu, aquest Servei amplia i impulsa 
les polítiques de dinamització de l’activitat econòmica al voltant dels productes 
alimentaris locals i de qualitat. 
 
De conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
es van elaborar les bases reguladores aprovades pel Ple en la sessió Ordinària del 
dia 20 de febrer de 2018 i que es van publicar en el BOP núm. 40 de 26 de febrer de 
2018. 
 
Vistos els antecedents i de conformitat amb l'informe de la cap del Servei de 
Promoció Econòmica – Diplab i amb la diligència de Secretaria, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda: 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 140

 
Primer. Aprovar la convocatòria del concurs per a l'obtenció de la marca Girona 
Excel·lent, Segell de Qualitat Agroalimentària (2018-2019) que es transcriu literalment 
tot seguit: 
 
“CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER A L’OBTENCIÓ DE LA MARCA GIRONA 
EXCEL·LENT - SEGELL DE QUALITAT AGROALIMENTÀRIA (2018-2019) 
1. Objecte 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment del concurs per a 
l’obtenció de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària (2018-
2019). 
2. Terminis i presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà 20 dies hàbils 
després. 
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través de l’aplicació de 
subvencions de la Diputació de Girona «Tràmit de subvencions per a entitats, 
empresa i ciutadania», seguint els passos que hi figuren. Es podran utilitzar els 
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona que 
s’especifiquen a la Seu Electrònica.  
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació coincideixi en dissabte o 
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.  
Cada peticionari pot presentar una sol·licitud per a cada producte (mitjançant el model 
normalitzat disponible al web de la Diputació), que s’ha de presentar acompanyada de 
la fitxa tècnica i la imatge del producte. Posteriorment, es demanarà individualment a 
cada sol·licitant (a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat en el formulari de 
sol·licitud) les mostres específiques de cada producte. 
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació addicional s’ha 
de dur a terme, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el 
termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha 
esmenat la sol·licitud o no s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que la 
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha 
de dictar en els termes que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. En aquest cas, s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
3. Resolució i notificació 
La instrucció del procediment de concessió d’aquest segell correspon al Servei de 
Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona, sens perjudici de les 
delegacions que es considerin oportunes. 
La comissió qualificadora o jurat elevarà la proposta de resolució al president de la 
Diputació, el qual dictarà la resolució corresponent, que serà notificada a tots els 
beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de 10 dies a comptar de la 
data en què se signi la resolució. 
El president ha d’adoptar la resolució corresponent de veredicte, que es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona. Els productes seleccionats s’anunciaran i es 
presentaran en un acte públic, amb la presència dels mitjans de comunicació. La 
Diputació de Girona garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades de les empreses 
que es presentin al concurs, i només farà públics els productes guanyadors. 
4. Publicitat 
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D’acord amb el que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, la convocatòria es publicarà, juntament amb l’extracte d’aquesta, en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler electrònic de la Diputació de 
Girona. 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de manera potestativa, s’hi pot 
interposar un recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el 
termini d’un mes a comptar del dia següent al de la notificació. “ 
 
Segon. 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. 
 
Tercer. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
28. JG960/000008/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar la subvenció nominativa a 
INNOVACC per a finançar la innovació industrial i tecnològica a les 
empreses del sector carni porcí (exp. 2018/1706) 

 
INNOVACC té com a objectiu principal la planificació estratègica de vies de 
desenvolupament futur del sector carni, impulsar la innovació i la cooperació 
interempresarial, definir polítiques i actuacions d'interès comú, potenciar els 
intercanvis de coneixements científics i tècnics, assessorar les empreses sobre 
oportunitats d'innovació, col·laborar amb clústers d'altres sectors complementaris, 
establir relacions estratègiques amb altres regions punteres en el sector, impulsar la 
qualitat diferenciadora i el prestigi del clúster, impulsar i dinamitzar projectes de 
R+D+I d'àmbit local, nacional, estatal i europeu. 
 
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 Promoció Econòmica- 
DIPLAB atorga una subvenció nominativa a INNOVACC. 
 
Atès que en el pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2018, 
aprovat inicialment en sessió extraordinària del Ple de la Diputació de Girona, de data 
21 de novembre de 2017, i després del període d'exposició pública corresponent, 
aprovat definitivament el dia 27 de desembre de 2017 mitjançant l’edicte número 
10.898 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Provincia de Girona número 244, 
hi consta una subvenció nominativa a favor d’INNOVAC., de conformitat amb el que 
preveu l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist 
que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
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conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe favorable de la cap del centre gestor de Promoció Econòmica-DIPLAB, 
la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció següent: 

 

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2018/1706 INNOVACC G17995978 

Objecte subvenció Naturalesa 

Innovació industrial i tecnològica 2018 Corrent 

Cost 
objecte de la subvenció € 

Import subvenció € % de 
finançament 

100.609,73 € 15.000 € 14,909% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 15.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 220 4300 48009 del pressupost de la Diputació de Girona 
de l’exercici 2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució 
La concessió de la subvenció que s’autoritza té caràcter singular i es consideren 
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que 
formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2018 i 
finalitza el 30 de novembre de 2018 
 
Quart. Compatibilitat 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció 
Es considera que INNOVACC accepta la subvenció, així com les condicions generals 
i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el 
termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
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Sisè. Termini i règim de justificació 
El beneficiari ha de justificar fins a l’1 de març de 2019, la realització efectiva de 
l’objecte de la subvenció, per l’import de 100.609,73 € corresponent a les despeses 
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
via telemàtica a través de l’aplicatiu de la Diputació de Girona “Tràmit de subvencions 
per a entitats, empresa i ciutadania”, d’un compte justificatiu normalitzat que es troba 
dins aquest mateix aplicatiu, que ha de contenir la informació següent:  

 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal com estableix el punt vuitè d’aquest acord. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que s’ha previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
al punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
 
Tan bon punt el beneficiari presenti la documentació justificativa se’n farà la revisió 
corresponent. En cas de no estar conforme amb el que estableix aquest acord, es pot 
requerir que s’esmenin els defectes que se li indiquin en el termini de 15 dies, o bé, 
que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fa, 
es considera incomplerta l’obligació de la justificació, amb les conseqüències que es 
determinen a l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
Setè. Pagament  
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable de la cap del Centre 
Gestor. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
Vuitè. Obligació de difusió i publicitat 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. 
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En els materials de difusió de les activitats de l’associació hi haurà de constar el 
logotip de la Diputació de Girona, així com també a la pàgina web. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
  

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

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

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

f) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
El centre gestor de Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de 
Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 
 
Tretzè. Verificació i control  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regeix pel que estableix el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
El beneficiari no pot concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona. 
Tampoc es pot concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
Quinzè. Principis ètics i regles de conducta 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comporta l’aplicació del règim sancionador 
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter 
molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Setzè. Normes supletòries 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord hi és d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord a INNOVACC. 
 
29. JG960/000009/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar concessió subvencions 
programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic 
corresponent a l'any 2018 (exp 2018/8411) 

 
Aprovar concessió subvencions programa de suport a projectes singulars de 
desenvolupament econòmic corresponent a l’any 2018 (Exp 2018/8411)  
 
Vist l'acord del Ple de la Diputació de Girona de 21 de novembre de 2017 i publicat en 
el BOP núm. 229, de 30 de novembre de 2017, que aprova les bases reguladores de 
subvencions en el marc del programa “Suport a projectes singulars de 
desenvolupament econòmic” i la convocatòria corresponent a l’exercici 2018 (BOP 
núm. 1, de 2 de gener de 2018). 
 
Vist que en les dates 21 de febrer i 5 de març de 2018, s’ha reunit la Comissió 
Qualificadora que preveu l’article 8 de les bases esmentades. 
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Vistos els informes de la Comissió Qualificadora corresponents a la primera i a la 
segona fase que consten a l’expedient. 
 
Atesos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions de suport a projectes 
singulars de desenvolupament econòmic, anualitat 2018, de l’import total de 
100.000,00 €, d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Crèdit inicial Import concedit Diferència 

220 4300 46205  Ajuts a ajuntaments adherits a la 
XSLPE 

40.000,00 75.187,50  +35.187,50 

220 4300 46502   Ajuts a consells comarcals 
adherits a la XSLPE 

30.000,00 10.000,00 -20.000,00 

220 4300 46702  Ajuts a consorcis adherits a la 
XSLPE 

10.000,00 14.812,50 +4.812,50 

220 4300 46301  Ajuts a mancomunitats 
adherides a la XSLPE 

10.000,00 0 -10.000,00 

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

10.000,00 0 -10.000,00 

TOTAL 100.000,00 100.000,00 0 

 
Segon. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 
convocatòria: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Reajustament Crèdit final 

220/4300/46502 (Reduir 20.000,00 €) 10.000,00 € 
220/4300/46301 (Reduir 10.000,00 €) 0 € 
220/4300/44901 (Reduir 10.000,00 €) 0 € 
220/4300/46702 (Augmentar 4.812,50 €) 14.812,50 € 
220/4300/46205 (Augmentar 35.187,50 €) 75.187,50 € 

TOTAL 100.000,00 € 

 
Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne un esment exprés al BOPG. 
 
Quart. Concedir a les següents entitats les subvencions que es detallen a continuació, 
d‘acord amb la despesa considerada elegible i per rigorós ordre de puntuació, fins a 
l’exhauriment de la dotació pressupostària de la convocatòria. 
 

Exp Entitat NIF Projecte Puntuació Pressupost 
Import 

concedit 

747 

Institut 
Promoció 
Econòmica de 
Palafrugell P1700054H 

Palafrugell, 
competències i 
oportunitats laborals 67,5 22.000,00 15.000,00 

752 
Ajuntament de 
Blanes P1702600F 

Projecte Blanes 
Gluten Free 2.0 66 10.000,00 7.500,00 

682 

Agència 
Innovació i 
Desenvolupame
nt Garrotxa 
DinàmiG P1700098E 

Dinamització gestió 
empresarial 
compartida en el 
PAE Garrotxa 65 19.750,00 14.812,50 
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766 
Ajuntament de 
Celrà P1705400H 

O-Coopa't, 
empoderament i 
cooperativisme 64,5 9.150,00 6.862,50 

761 
Ajuntament 
d'Arbúcies P1700900B 

Cooperativa pública 
de gestió de serveis 
a les persones 64 16.483,23 11.000,00 

710 
Ajuntament de 
Salt P1716400E 

Start-up 
gastronòmica "Salt 
Xef" 63 10.942,63 8.206,97 

683 
Consell 
Comarcal Selva P6700002F 

Digitalització del 
petit comerç com a 
element de 
consolidació 
empresarial 57,5 13.500,00 10.000,00 

754 

Ajuntament de 
Riudellots de la 
Selva P1715900E 

Postgrau en 
innovació a la 
indústria alimentària 57,5 9.817,50 7.363,13 

753 
Ajuntament de 
Girona P1708500B Experiència LabGi! 52 12.500,00 9.064,95 

652 
Ajuntament de 
Llagostera P1709600I 

Activa't en 
cooperativa 52 14000,00 10.189,95 

            100.000,00 

 
Cinquè. Disposar la despesa total, de 100.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2018 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostària Import concedit 
220 4300 46205 75.187,50 € 
220 4300 46502   10.000,00 € 
220 4300 46702 14.812,50 € 
TOTAL 100.000,00 € 

 
Sisè. Desestimar les peticions de les entitats següents: 
 

Exp. Entitat NIF Projecte Puntuació 

726 Ajuntament de Calonge P1703800A 

Atracció nous emprenedors 
per implantació negocis 
vinculats restauració nucli 
Calonge 32

719 
Consell Comarcal 
Gironès P6700003D 

Mapa zones activitat 
econòmica Gironès (tret de 
Girona i Salt) 31,5

731 
Consell Comarcal 
Cerdanya P1700016G 

Creació estructura comarcal 
base dades prospecció 
empreses 25

767 Ajuntament de Santa Pau P1719600G Santa Pau, destí senderista 16,5

722 

Agència 
Desenvolupament del 
Ripollès P1700070D 

Creació, disseny i posada en 
marxa observatori 
socieconòmic i laboral 15

661 

Agència Desenv 
Econòmic i Turístic 
l'Escala P1700068H 

Creació estructura 
comercialització i posada en 
valor producte Projecte Sèpia 10

764 
Ajuntament de la Bisbal 
Empordà P1702500H 

Consolidació marca Ceràmica 
de la Bisbal 49

709 Ajuntament de Figueres P1707200J 

Disseny i execució estratègia 
digital per al programa Invest 
in Girona Figueres 48,5
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Setè. Notificar aquest acord a totes les entitats que han concorregut a la convocatòria. 
 
30. JG960/000010/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar la concessió de subvencions 
de la convocatòria de subvencions adreçades als ajuntaments i les 
associacions de paradistes de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la 
Província de Giron, anualitat 2018 (exp. 2017/8928) 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions adreçades als ajuntaments i les 
associacions de paradistes de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de 
Girona (XMSG) aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 21 de 
novembre de 2017 publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 229 
de 30 de novembre de 2017. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en data 19 de desembre de 
2017, publicada al (BOPG) núm. 1, de 2 de gener de 2018. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 6 de març de 2018 i de la Comissió 
Avaluadora, de 6 de març 2018, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents: 
 
220/4300/48002 Ajuts a entitats no lucratives Campanya Xarxa de Mercats Promoció 
Econòmica reserva de crèdit de 12.000 euros 
 

Exp. CIF Nom del 
beneficiari 

Concepte de 
la subvenció 

Import de 
la 
subvenció 
(en €) 

% de 
finançament 

Import a 
justificar 
(en  €) 

964 G17113457 Associació 
comerciants 
plaça Mercat 
Girona 

Publicitat en 
premsa i 
demostracion
s culinàries al 
carrer. 

4000 74,990 5334 

668 G17680596 Associació de 
placers del 
mercat d'Olot 

Dinamitzar i 
fomentar els 
productes 
frescos del 
Mercat d'Olot 
i campanyes 
de promoció. 

4000 74,976 5335 

1009 G17128067 Associació de 
comerciants del 
mercat de Salt 

Producte de 
proximitat i 
sostenibilitat. 

4000 72,727 5500 

   Total 12.000€   

 
220/4300/46203 Ajuts a ajuntaments Campanya Xarxa de Mercats Promoció 
Econòmica. Reserva de crèdit de 24.000 euros 
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Exp. CIF Nom del 
beneficiari 

Concepte de la 
subvenció 

Import de la 
subvenció 
(en €) 

% de 
finançame
nt 

Import a 
justificar  
(en  €) 

987 P1710200E Ajuntament 
de Lloret de 
Mar 

Dinamització 
del mercat 
municipal (6a 
edició) 

4.000 74,766 5.350 

973 P1700054H Institut 
promoció 
econòmica 
Palafrugell 

Campanya de 
comunicació 
"Vine a Plaça" 

4.000 72,727 5.500 

1013 P1712500F Ajuntament 
de Palamós 

Foment dels 
productes de 
proximitat, 
frescos i/o de 
temporada. 

4.000 73,461 5.445 

667 P1717000B Ajuntament 
de Sant 
Feliu de 
Guíxols 

Campanya de 
dinamització 
comercial per 
captació clients, 
captació nous 
inversos i 
implementar. 

4.000 66,666 6.000 

   Total 16.000  

 
Segon. Disposar la despesa total, de 28.000€, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2018 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €) 
220/4300/48002 Ajuts a entitats no lucratives Campanya 
Xarxa de Mercats Promoció Econòmica 
 

12.000

220/4300/46203 Ajuts a entitats no lucratives Campanya 
Xarxa de Mercats Promoció Econòmica 
 

16.000 

Total 28.000 
 
Tercer. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que 
s’indiquen: 
 

Expedient CIF Nom del 
peticionari 

Concepte Motiu de la 
desestimació 

958 P1714700 Ajuntament 
de Portbou 

Habilitar la 
plaça del 
mercat. 
Canviar el 
paviment 

Esgotat el termini 
de resposta del 
requeriment. 

 
Quart. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la 
sol·licitud dels quals ha estat desestimada. 
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31. JG960/000011/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar l’atorgament de subvencions 
a associacions, federacions i entitats sense ànim de lucre per a projectes i 
actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat, any 2018 
(exp 2017/8409) 

 
Vistes les bases reguladores de les subvencions per a projectes i actuacions de 
promoció i dinamització del comerç de proximitat, aprovades pel Ple de la Diputació 
de Girona en sessió de 21 de novembre de 2017, publicades al BOP núm. 229, de 30 
de novembre de 2017. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de data19 de desembre de 
2017 i publicada al BOP núm. 1, de 2 de gener de 2018. 
 
Vist l’informe de la Comissió Qualificadora de data 9 de març de 2018 en el qual es 
concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Vistos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Promoció Econòmica-Diplab , per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació les següents 
subvencions, d’acord amb el detall que segueix: 
 

EXP. NIF ENTITAT CONCEPTE PUNTs PRESSUPOST 
ELEGIBLE 

% CONCEDIT

2018/555 G17812918 
Associació foment 

empresarial comerç 
turisme Palamós 

Palamoswing 115 5.000 50 2.500 

2018/671 G17580218 
Unió de Botiguers i 

Comerciants de 
Breda 

Conte de 
comerç 

105 4.200 59,52 2.500 

2018/734 G17241480 
Unió de Botiguers i 

Empresaris 
Turístics de l'Escala 

Mapa oferta 
comercial i 
turística de 

l'Escala 

105 6.873 36,37 2.500 

2018/679 G17748591 
Associació Comerç 

Arbúcies 
Conte de 
comerç 

100 4.200 59,52 2.500 

2018/713 G17114034 
Unió de Botiguers 

de Cassà 

Cassà es 
destapa-Suro 
Street Fashion 

100 4.500 55,56 2.500 

2018/662 G17494618 
Associació Comerç 

i Turisme Sant 
Hilari Sacalm 

Conte de 
comerç 

100 4.200 59,52 2.500 

2018/720 G17799800 
Federació Comerç 

la Bisbal d'Empordà 

Promoció i 
dinamització 

comerç la 
Bisbal 

d'Empordà 

95 4.500 55,56 2.500 

2018/669 G17805284 
Associació 

Comerciants i 
Empresaris de Sils 

Conte de 
comerç 

95 3.000 44,10 1.323 

2018/672 G17822966 

Assoc de 
Comerciants i 
Empreses de 

Serveis de Vidreres 

Conte de 
comerç 

95 4.200 59,52 2.500 

2018/770 G17599424 
Associació Comerç 
i Turisme de Begur 

Fira 
Nadal/Begur en 

Flor 2018 
90 5.678,69 44,02 2.500 
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2018/680 G17819897 
Associació Comerç 

i Serveis Caldes 
Conte de 
comerç 

90 4.200 59,52 2.500 

2018/715 G17819236 
Associació de 

Comerciants de 
Celrà 

3r Celrà al plat 90 4.200 59,52 2.500 

2018/692 G17404534 
Associació 

Comerciants de 
Llançà 

Comerç Llançà 
il·lusiona amb 

l'Empordà 
experiència 

d'Empordacard 

85 2.500 50 1.250 

2018/644 G17734377 
Federació de 

Comerç de la Selva 
Coneix la Selva 80 4.170 59,95 2.500 

2018/694 G17601543 
Comerç Figueres 
Associació 

Comerç 
Figueres 
il·lusiona amb 
l'Empordà 
experiència 
Empordàcard 

75 5.000 50,00 2.500 

2018/716 G55142434 
Associació 
Banyoles Comerç i 
Turisme 

Singulars al plat 70 4.700 53,19 2.500 

2018/723 G17398322 
Associació 
Comerciants 
Cerdanya 

Puigcerdà 
artesà 

65 5.000 50,00 2.500 

2018/728 G17543711 
Associació Estació 
Nàutica l'Estartit-
Illes Medes 

L'Estartit 
Rainbow 
Weekend 2018 

65 2550 60,00 1.530 

2018/693 V17541251 
Girona Centre Eix 
Comercial 

Guia del 
comerç local de 
Girona 

55 4.500 55,56 2.500 

2018/717 G17052473 

Associació 
Empresaris Castell 
Platja d'Aro i 
s'Agaró 

Botiga al Carrer 55 14.530 17,21 2.500 

2018/773 G17046632 
Unió de Botiguers 
de Ripoll 

Street Banner- 
Distingir el 
territori 

50 4.350 57,47 2.500 

2018/1198 G17265901 
Associació 
Calonge, Comerç i 
Empresa 

Campanya 
Nadal "Calonge 
Vila de Nadal" 

45 2.500 55 1.375 

 
Segon. Disposar la despesa total de 50.478,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del Pressupost de 2018 de la Diputació de Girona següent: 
 

Aplicació pressupostària 
 

Import concedit 

220/4300/48006 Ajuts entitats no lucratives Campanya Comerç de 
Proximitat Promoció Econòmica 

50.478,00 € 

 
Tercer. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que 
s’indiquen: 
 

EXP 
 

NIF  ENTITAT  MOTIU 

2018/808 G17398223 Unió de Botiguers i 
Comerciants de Besalú 

Presenta la sol·licitud fora de 
termini. 

2018/749 G55044283 
Associació Comerços i 
Serveis de Bescanó 

No presenta la documentació 
requerida. 

2018/744 G55288476 
Associació Comerç, Serveis i 
Restauració Local St Julià 
Ramis 

No presenta la documentació 
requerida. 

2018/665 G55038061 
Associació Promoció i 
Qualitat Comerç Sant Antoni 

No obté la puntuació exigida 
d’acord amb el punt 6 de les bases. 

2018/622 G55120893 
Associació comerciants 
Carme Vista Alegre 

No obté la puntuació exigida 
d’acord amb el punt 6 de les bases. 
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2018/690 G17672593 
Associació Comerciants 
Santa Coloma de Farners 

No obté la puntuació exigida 
d’acord amb el punt 6 de les bases. 

 
Quart. Informar els beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entén acceptada la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris als 
quals se’ls ha desestimat la sol·licitud. 
 
32. JG960/000012/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Concedir una subvenció de concessió 
directa a l'Ajuntament de Ribes de Freser per a la implementació del 
senderisme a la Vall de Ribes (exp. 2018/1100) 

 
L’Ajuntament de Ribes de Freser amb domicili a Ribes de Freser, en data 5 de febrer 
de 2018 ha sol·licitat una subvenció directa per al finançament de la implementació 
del senderisme a la Vall de Ribes, i s’ha instruït l'expedient 2018/1100. 
 
La Vall de Ribes fa anys que està desplegant el senderisme en el territori.  Després 
de diversos anys creant rutes locals temàtiques es va prendre la decisió d'integrar-les 
a la xarxa Itinerànnia per diferents motius, d'una banda, per optimitzar els serveis i la 
promoció d'aquest producte que abasta tres comarques (Ripollès, Garrotxa i 
Empordà) i d'una altra, per seguir un únic criteri alhora de senyalitzar i difondre els 
itineraris de la Vall en una única imatge, més reconeguda i posicionada. Així doncs, 
amb aquest objectiu es realitzaran 15 rutes per tota la Vall de Ribes, de dificultat 
mitjana i algunes per un públic familiar. Algunes d'aquestes ja tenen tradició 
excursionista i d'altres tenen un component històric que es pretén recuperar.  
 
Amb aquest pas es vol ampliar la xarxa i integrar les rutes locals més emblemàtiques 
o demanades pels usuaris per tal de consolidar i fer créixer el senderisme com a 
producte turístic esportiu i familiar.  
 
El punt 13 de l’art 1er de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local, modifica l’art. 36.1d) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de Règim local i concreta que és una competència de 
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmica i social i la 
planificació en el territori provincial d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques.  
 
Compleix, així mateix, amb els principis, objectius i efectes fixats en els articles 6.a) 
6b) i 6c) del capítol III del Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 
2017-2019, aprovat en sessió plenària de 24 de gener de 2017, en tant que l’activitat 
proposada projecta i singularitza el nostre territori i és un projecte que ha d’aportar un 
valor afegit a la comunitat. 
Alhora, dóna compliment als eixos estratègics previstos al Capítol V de l’esmentat Pla 
estratègic, en concret als punts, a)1 Potenciar els serveis i recursos, associats a les 
competències municipals i les de la pròpia Diputació; i b)3. Participació en la 
cooperació per al desenvolupament amb especial incís a aquells aspectes que tenen 
a veure amb la promoció econòmica i l’emprenedoria a la demarcació de Girona. 
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La singularitat i les especificitats d’aquesta activitat dificulten substancialment una 
convocatòria pública; no obstant això, i com s’ha exposat, es donen les 
circumstàncies d’interès social i econòmic suficients per a la concessió d’una 
subvenció directa, d’acord amb els articles 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i 15.c) de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona actualment vigent.  
 
L’entitat sol·licitant compleix les previsions en relació amb el compliment de les 
obligacions dels beneficiaris de les subvencions respecte amb la Hisenda i la 
Seguretat Social, que determina l’Ordenança General de Subvencions de la diputació 
de Girona, la Llei 8/2006 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 
887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 22.2 c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l’article 15 c de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar 
mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe favorable de la cap del servei de Promoció econòmica, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat delegat de Promoció Econòmica-Diplab, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Núm. expedient 2018/1100 
Sol·licitant Ajuntament de Ribes de Freser 
NIF P1715400F 
Objecte de la sol·licitud Implementació del senderisme a la Vall de Ribes 
Període execució: Març - setembre 2018 
Import sol·licitat 20.000 € 
Total despesa elegible a 
justificar 

45.834,87 €  

Subvenció concedida 20.000 € 
% finançament 43,635 % 
Partida pressupostària 220 4300 46202 “Altres ajuts ajuntaments Promoció 

Econòmica-Diplab” 
Termini per justificar 15 de novembre de 2018 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 20.000 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 220 4300 46202 “Altres ajuts ajuntaments Promoció Econòmica-
Diplab” del pressupost de la Diputació de Girona del 2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
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subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar 
despeses d’una altra naturalesa.  
 
No es consideren despeses subvencionables les que es trobin relacionades a 
l’apartat primer d’aquest acord.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada quedat detallat a l’apartat primer 
d’aquest acord.  
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. 
 
Es considera que el beneficiari d’aquesta subvenció accepta la subvenció, així com 
les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest 
acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no 
manifesta el contrari. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini 
detallat a l’apartat primer d’aquest acord a partir de l’acabament del període 
d’execució establert al punt tercer d’aquest acord, la realització efectiva de l’objecte 
de la subvenció, per l’import del pressupost acceptat detallat al punt primer d’aquest 
acord, corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació 
del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 

 
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de 
la factura.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, 
amb la identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb 
la col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè 
d’aquest acord. 

 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
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En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa 
efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys. Si el beneficiari 
es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament 
ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l’interès 
legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre 
públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la 
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la 
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Cartells i retolacions, mitjans de comunicació i publicitat i qualsevol altra mitjà que faci 
difusió de l’activitat subvencionada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
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b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes 
bases. 

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà el President de la Diputació. 
 
Catorzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  
 

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

drets estatutaris.  

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

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

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

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

g) La bona fe. 
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h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència 
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  

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

 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin aplicables, 
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dinovè. Notificar aquest acord al beneficiari detallat a l’apartat primer d’aquest acord. 
 
 
Assumptes procedents de les comissions informatives o competències 
delegades del Ple 
 
33. JG960/000015/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat privada 
compatible al Sr. Julià Gómez Teixidor (Exp. 2018/1966) 

 
Amb data 16 de febrer de 2018 el Sr. Julià Gómez Teixidor, funcionari de la Diputació 
de Girona que ocupa el lloc de treball de cap de negociat, amb adscripció al Servei de 
Contractació, ha sol·licitat la compatibilitat per exercir una activitat privada per compte 
propi, d’acord amb el model de declaració responsable que ha facilitat la Corporació 
als seus empleats (núm. Registre d’Entrada 1-2018-002231-2).  
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI 
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació 
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les 
consideracions legals següents: 
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I. En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec 
exercit a la Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la 
normativa és que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, 
sempre i quan es respectin les limitacions que s’exposen a continuació: 
 
En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament 
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat 
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació 
i aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació 
directa amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona.  
 
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van 
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat 
públic, com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la 
intervenció en assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui 
intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de 
Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional 
privada als ajuntaments o altres entitats de la demarcació als quals s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la 
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres 
òrgans rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament 
amb les gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es 
prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en 
empreses privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que 
participades o avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix exercir 
activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda 
financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden 
autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa 
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes 
dependents.  
 
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el 
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que 
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior 
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques 
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el 
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els 
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari 
de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a 
jornada ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no 
pot superar la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% 
(és a dir, que el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 
hores i 15 minuts a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat 
amb una activitat privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de 
Girona.  
 
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres 
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el 
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factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs 
de Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena 
“factor de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball 
del personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat 
del Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb 
les professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat, 
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès 
general.  
 
En el cas del Sr. Julià Gómez, que ocupa el lloc de treball de cap de negociat de 
suport administratiu, es constata que no incorre, a priori, en les limitacions anteriors 
per exercir una activitat privada per compte propi com a gestor administratiu-
comptable, durant 15 hores setmanals, en horari de tardes.  
 
II. Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, 
l’òrgan competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona. 
 
III. L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les resolucions 
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics. Ara 
bé, com adverteix el propi article 5.3 del mateix text legal, cal aplicar els límits al dret 
d’accés a la informació pública que preveu el seu article 14, i en especial, els límits 
derivats de la protecció de dades de caràcter personal. Quan la informació que hagi 
de publicar-se contingui dades especialment protegides, la publicitat només es farà 
prèvia dissociació de les dades personals.  
 
En base a aquests antecedents i consideracions, la Junta de Govern, proposta de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Autoritzar el Sr. Julià Gómez Teixidor, cap de negociat de la Corporació, a 
exercir una activitat privada per compte propi com a gestor administratiu i comptable, 
amb una dedicació horària setmanal de 15 hores a la setmana, en horari de tarda, 
amb les condicions que s’esmenten a continuació. 
 
Segon. Es recorda a l’anterior empleat que, en compliment de l’article 15 de la llei 
53/1984, no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de 
qualsevol activitat mercantil, industrial o professional.  
 
Tercer. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un 
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició 
expressa de prestar una activitat professional privada als organismes dependents de 
la Diputació de Girona o als ajuntaments o altres entitats a les quals estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del seu lloc de treball a la 
Diputació de Girona. També es recorda la prohibició legal de realitzar activitats 
privades de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de particulars 
davant la Diputació de Girona i els seus organismes dependents. 
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Quart.. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi 
de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc 
de treball.  
 
Cinquè. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, mitjançant la prèvia 
dissociació de les dades de caràcter personal.  
 
34. JG960/000023/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Ajudes per estudis del personal eventual i fills, 
curs 2017-2018 (2a.convocatòria) (exp. 2018/2003) 

 
Examinades les peticions formulades pel personal eventual de confiança que poden 
beneficiar-se de les ajudes per estudis i altres finalitats educatives d’ells i dels seus 
fills, d’acord amb el punt 8 del règim de condicions de treball del personal eventual de 
la Diputació de Girona, aprovat en sessió plenària extraordinària i urgent de 15 de 
juliol de 2015. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 210/2210/16204 del 
vigent pressupost de la Corporació. 
 
Per tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda: 
 
Abonar al personal eventual de la Diputació que s’indiquen en la nòmina que forma 
part de l’expedient administratiu les quantitats corresponents a les ajudes per estudis 
propis o dels seus fills (Curs 2017-2018, 2a. convocatòria), d’acord amb el punt 8 del 
règim de condicions de treball del personal eventual de la Diputació de Girona, 
aprovat en sessió plenària extraordinària i urgent de 15 de juliol de 2015, i amb càrrec 
a la partida 210/2210/16204 del vigent pressupost de la Corporació. L’esmentada 
nòmina es transcriu literalment tot seguit: 
 

Núm. DNI 
Total 

empleat Total Fills TOTAL 

1 ...559E 516,65 0,00 516,65 

2 ...255k  657,57 657,57 

TOTAL 516,65 657,57 1174,22  

 
 
35. JG960/000024/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Ajudes per estudis del personal laboral i 
funcionari i fills, curs 2017-2018 (2a.convocatòria) (exp. 2018/2004) 

 
Examinades les peticions formulades pels funcionaris i personal laboral de la 
Diputació de Girona per tal de percebre les ajudes per estudis dels propis funcionaris i 
dels seus fills (curs 2017-2018, 2a. convocatòria), previstes als articles 50 i 51 del 
Conveni-Acord de condicions de treball del personal laboral i funcionari de la 
Diputació de Girona. 
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Atès que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 210/2210/16204 del 
vigent pressupost de la Corporació per fer front a la despesa. 
 
Per tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda: 
 
Abonar als funcionaris i personal laboral de la Diputació que s’indiquen en la nòmina 
que forma part de l’expedient administratiu les quantitats corresponents a les ajudes 
per estudis propis o dels seus fills (curs 2017-2018, 2a. convocatòria), d’acord amb el 
que preveuen els articles 50 i 51 del Conveni-Acord de condicions de treball del 
personal laboral i funcionari de la Diputació de Girona, amb càrrec a la partida 
210/2210/16204 del vigent pressupost de la Corporació. L’esmentada nòmina es 
transcriu literalment tot seguit: 
 

Núm. DNI 
Total 
empleat Total Fills TOTAL 

1 ...947B  258,33 258,33 

2 ...900V 391,21 0 391,21 

3 ...555V  516,65 516,65 

4 ...834D  516,65 516,65 

5 ...599X 516,65 0 516,65 

6 ...592Q  258,33 258,33 

7 ...505W  774,98 774,98 

8 ...516X 516,65 0 516,65 

9 ...585M  591,69 591,69 

10 ...549B  516,65 516,65 

11 ...982M  516,66 516,66 

12 ...667R  258,33 258,33 

13 ...292C  309,99 309,99 

14 ...990V  516,66 516,66 

15 ...486R 130 0 130 

16 ...651T  516,66 516,66 

17 ...207V  516,66 516,66 

18 ...780L  516,65 516,65 

19 ...871B  516,65 516,65 

20 ...119X 258,33 0 258,33 

21 ...254G  1808,28 1808,28 

22 ...339H  516,65 516,65 

23 ...651W  516,65 516,65 

24 ...159C  516,65 516,65 

25 ...666X  1033,3 1033,3 

26 ...563V  516,66 516,66 

27 ...556Q  1291,63 1291,63 

  1812,84 13301,36 15114,2 
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36. Proposicions urgents 
 
No se’n presenten. 
 
 
37. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.35 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
__________________________________________________________________ 
 
EL VICEPRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori i Nouvilas 
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