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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 963 
 
Número: 963   
Caràcter: Extraordinària 
Data: 3 de maig de 2018 
Hora d’inici: 12.15 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2018/4718 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
  
Han excusat la seva absència 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  

 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat 

 
 
Ordre del dia 
 
1. 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 
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1.1. JG963/000007/2018-11-15PASSIP; 11-15Proposta Assistència Presidència; 
Oficina de Comunicació (002): Conveni de col·laboració entre la Diputació i el 
Consell Comarcal del Gironès per l'exposició "Meitats" (exp. 2018/2329) 

 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 
2. JG963/000021/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Revocació final i resolució al·legacions 
subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017. (exp. 
2017/519) 

3. JG963/000022/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Redistribuir i concedir als ajuntaments 
relacionats les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per 
l'any 2018 (exp. 2018/507)  

4. JG963/000023/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Osor, 
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1466) 

5. JG963/000024/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 
(028): Conveni de Col·laboració Científica amb la UdG (exp. 2018/3905) 

6. JG963/000092/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convocatòria de 
subvencions per al finançament de la programació estable professional dels 
equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona 
(exp. 2018/3926) 

7. JG963/000093/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Actualitzar el preus en concepte de 
remuneració de drets d'autor dels Quaderns de la Revista de Girona (exp. 
2018/3803) 

8. JG963/000094/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia presentada per 
l'Ajuntament de La Tallada d'Empordà a la subvenció del concert de música de 
cobla dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2018 (exp. 2018/1461) 

9. JG963/000095/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la subvenció nominativa a 
l'Associació Cultural l'Eixam (exp. 2018/396) 

10. JG963/000097/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Orquestra de Cadaqués, SL, per al finançament de les activitats de la Jove 
Orquestra de les Comarques Gironines (exp. 2018/4300) 

11. JG963/000022/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la fermesa de la sentència núm. 
86/2018 de dos de febrer, dictada per la Secció Cinquena de la Sala Contenciós 
Administrativa del TSJC, resolent el recurs d'apel·lació número 371/2015 (exp. 
2018/4143) 

12. JG963/000023/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Area Promció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovació pròrroga 
assegurança d'accidents del personal i membres de la corporació, exercici 2018 
(exp. 2017/303) 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 3

13. JG963/000024/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Area Promció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovar pròrroga 
assegurança responsabilitat civil i patrimonial 2018 (exp. 2017/947) 

14. JG963/000025/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Area Promció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovar pròrroga 
assegurança responsabilitat autoritats i personal al servei de l'Administració 
2018 (exp. 2017/1161) 

15. JG963/000026/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Informar expedient d'aprovació inicial de la 
modificació del text dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de 
Camprodon (exp. 2018/4591) 

16. JG963/000027/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Informar expedient de dissolució de 
l'agrupació constituïda pels Ajuntaments de Fontanilles i Gualta, pel sosteniment 
en comú del lloc de Secretaria Intervenció. (exp. 2018/2489) 

17. JG963/000028/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificar el decret de Presidència de data 6-
4-2018, relatiu a la modificació parcial de l'apartat vuitè del conveni de 
col·laboració amb CECOT INNOVACIÓ (exp. 2018/74) 

18. JG963/000029/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Area Promció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovar tercera 
addenda del conveni amb Fundació bancària "La Caixa" (exp. 2018/4109) 

19. JG963/000030/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Area Promció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovació de 
pròrroga de l'assegurança de vida del personal i membres de la corporació per a 
l'exercici 2018 (exp. 2017/1760) 

20. JG963/000019/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Concedir subvenció a l'Ajuntament de Cassà de La Selva- Fira 
del Tap-2018 (exp. 2018/2387) 

21. JG963/000020/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb la Federació d'ADF 
de Les Gavarres per al servei de prevenció d'incendis forestals als massissos de 
l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí durant la campanya 2018 (exp. 
2018/878) 

22. JG963/000022/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya per a la cessió de dades lídar de la província de Girona 
(exp. 2018/4187) 

 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
23. JG963/000012/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a ETG Racing Competition, 
SL per l'escola de pilotatge i mecànica de competició (exp. 2018/2355) 

24. JG963/000014/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club Nàutic Costa Brava 
Club Vela per la 43th Christmas Race 2018 (exp. 2018/2815) 
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25. JG963/000015/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club Tennis La Bisbal pel 
3r torneig internacional de tennis femení solgironès (exp. 2018/2808) 

26. JG963/000016/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Banyoles 
pel campionat d'Europa de Triatló (exp. 2018/3095) 

27. JG963/000017/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Grup Excursionista i 
Esportiu Gironí (GEIEG) per les activitats esportives temporada 2017-2018 (exp. 
2018/3263) 

28. JG963/000018/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Consell Esportiu de la 
Selva pel Circuit Gironí de Cros (exp. 2018/3439) 

29. JG963/000021/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal de la Garrotxa per a la realització de les línies 1 i 2 del Pla de serveis 
d'assistència en matèria de prevenció d'incendis (exp 2018/4236) 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. 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 

 
1.1. JG963/000007/2018-11-15PASSIP; 11-15Proposta Assistència Presidència; 

Oficina de Comunicació (002): Conveni de col·laboració entre la Diputació i 
el Consell Comarcal del Gironès per l'exposició "Meitats" (exp. 2018/2329) 

 
Vist l’informe en relació al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès pel muntatge de l'exposició “Meitats” de Judith 
Vizcarra, la Junta de Govern, a proposta del president de la Diputació de Girona, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès per al muntatge de l'exposició “Meitats” de Judith Vizcarra, del 
següent tenor literal:  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, PER AL MUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ 
“MEITATS” DE JUDITH VIZCARRA 
 I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Pere Vila i Fulcarà, en 
virtut de les facultats que li atorga l’acord de Junta de Govern de data ........................ 
de 2018, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori Nouvilas. 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, representat pel seu president, Sr. Jaume 
Busquets i Arnau, , en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de data 15 
de juliol de 2015. 
II. ANTECENDENTS I MOTIVACIÓ 
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Primer.-  Que la Diputació de Girona, a traves de la seva oficina de Difusió, crea, 
organitza i gestiona propostes expositives de producció pròpia o en col·laboració amb 
organismes, ajuntaments i entitats i les ofereix als ens locals de les comarques 
gironines, sense cap cost econòmic, amb l’objectiu, d’una banda, de facilitar als 
municipis gironins una bona programació cultural, i, de l’altra, de fomentar i 
promocionar la comunitat artística gironina. 
Segon.- Que el Consell Comarcal del Gironès té la titularitat de la Casa de Cultura les 
Bernardes de Salt, la qual, a través de la direcció de l'establiment, ha promogut la 
iniciativa de fer arribar als ajuntaments, associacions i entitats de les comarques 
gironines algunes de les mostres de fotografia que s'han pogut veure a la sala Les 
Bernardes Photo d'aquest centre cultural, i incloure-les dins el cicle d'exposicions 
itinerants de la Diputació de Girona. 
Tercer.- Que la Diputació de Girona corrobora el seu interès en aquesta iniciativa i 
expressa la seva voluntat de participació en aquest esdeveniment. 
Quart.- Que les Bernades de Salt ha organitzat una exposició de la fotògrafa Judith 
Vizcarra: “Meitats”, formada per 25 fotografies preparades per ser exposades, de 
mida  70 x 70 cm, i que prèviament les Bernades de Salt ha signat un contracte de 
cessió de les fotografies amb aquest autor per establir els criteris per la utilització de 
les imatges, que inclou els dret d'ús i explotació d'aquestes imatges. 
Cinquè.-  Que ambdues parts acorden subscriure un conveni de col·laboració per tal 
de dur a terme l’esmentada exposició amb els següents 
PACTES 
Primer. Objecte 
L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès, a través de la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt, per 
incloure l'exposició “Meitats” de Judith Vizcarra dins el cicle exposicions itinerants de 
la Diputació de Girona i així poder-la oferir als ens locals de les comarques gironines. 
Segon. Exposició  
L’exposició passarà a formar part  de l'oferta expositiva de la Diputació de Girona 
durant un mínim d'un any prorrogable, a comptar de la signatura del present conveni i 
a partir d’aquesta data, s'oferirà amb caràcter itinerant als municipis que hi estiguin 
interessats.  
Per aquesta finalitat el Consell Comarcal del Gironès, a través de la Casa de Cultura 
Les Bernardes de Salt, autoritza a la Diputació de Girona a portar a terme els actes 
de reproducció, distribució i comunicació pública de les obres que proporciona per a 
fer possible l'exposició, per tal de poder efectuar la promoció, informació i 
documentació de l’exposició. Així mateix, amb finalitats d’informar dels continguts de 
l’exposició, la Diputació podrà adaptar reproduccions de les obres als formats propis 
dels diferents mitjans i suports, inclosa la seva modificació o reproducció parcial. La 
Diputació podrà portar a terme directament aquests actes o bé de comú acord amb 
els ajuntaments, associacions i altres entitats gironines sense ànim de lucre que 
l’acolliran durant la seva itinerància. Aquesta autorització inclou l’edició de materials 
de divulgació i la posada a disposició per mitjà de la xarxa Internet i l’edició del 
catàleg de l’exposició. Així mateix, la Diputació podrà preparar i difondre una versió 
electrònica o virtual de l’exposició per mitjà de la xarxa Internet, sense estar subjecte 
a límit temporal. Així mateix autoritza la utilització del nom  i imatge personal dels 
autors per a les mateixes finalitats.  
La gestió de les exposicions itinerants anirà a càrrec de la Diputació de Girona, a 
través de l'oficina de Difusió  del gabinet de Presidència que assumirà la realització 
del muntatge i desmuntatge de l'exposició. 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 6

Tercer. Contraprestacions 
El Consell Comarcal del Gironès, a través de la Casa de Cultura Les Bernardes de 
Salt, facilitarà l’exposició “Meitats” de Judith Vizcarra per incloure-la dins el programa 
d'exposicions itinerants de la Diputació de Girona per un període d'un any a comptar 
des de la signatura del present conveni, prorrogable.  
En contrapartida, la Diputació s'encarregarà i es farà càrrec del muntatge i 
desmuntatge de l'exposició, assumint totes les despeses que la mateixa comporti. 
La Diputació també es compromet a retornar les obres al Consell Comarcal del 
Gironès, a través de la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt, un cop hagin finalitzat 
totes les itineràncies. 
Quart. Assegurances i transport 
Com a cessionària de l'exposició, la Diputació de Girona, ha de subscriure una pòlissa 
de responsabilitat que garanteixi la cobertura del trencament, pèrdua de les 
fotografies o qualsevol altre sinistre que es produeixi, un cop surtin les peces del lloc 
d'origen i fins que es tornin. 
Cinquè. Interpretació del conveni 
El present conveni és de naturalesa administrativa i serà la jurisdicció contenciosa 
administrativa l’encarregada del coneixement i de la resolució de qualsevol conflicte 
que derivi de l’aplicació i de la interpretació de mateix. 
I en prova de conformitat, les dues persones que l’atorguen signen aquest conveni en 
el lloc i la data que s’assenyalen” 
 
SEGON.  Facultar el president de la corporació per a la signatura del conveni i de 
qualsevol altre document que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord.  
 
 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 
2. JG963/000021/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocació final i resolució 
al·legacions subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2017 (exp. 2017/519) 

 
Per Resolució del President de la Diputació de Girona de data 01/03/2018 es va 
iniciar l’expedient de revocació de les subvencions concedides a diversos 
ajuntaments dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017, per a obres 
d’inversió, per no haver justificat la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació 
establert a la resolució, en el termini que finalitzava el 15 de novembre de 2017.  
 
Ajuntament Expedient Concepte Subvenció 

concedida 
Despeses 
justificades 

Subvenció 
pagada 

Import 
subvenció a 
revocar 

Argelaguer 1281/2017 Enllumenat 
públic i escola i 
gasoil escola 

21.323,00 € 21.224,71 € 18.895,69 € 2.427,31 €

Cabanes 1318/2017 Enllumenat 
públic  

29.815,00 € 28.447,00 € 28.447,00 € 1.367,16 €

Selva de 
Mar , la 

1589/2017 Enllumenat 
públic  

10.000,00 € 7.457,67 € 6.633,22 € 824,45 €
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Mieres 1456/2017 Enllumenat 
públic i 
Recollida i 
eliminació de 
restes vegetals 

10.960,00 € 9.420,22 € 9.420,22 € 1.539,78 €

Pedret i 
Marzà 

1486/2017 Enllumenat 
públic i neteja 
viària 

25.222,00 € 15.105,97 € 15.105,97 € 10.116,03 €

Terrades 1599/2017 Enllumenat 
públic 

7.393,40 € 6.762,58 € 6.762,58 € 630,82 €

Vilanant 1638/2017 Enllumenat 
públic 

17.906,79 € 15.980,05 € 15.980,05 € 1.926,74 €

Ogassa 1463/2017 Enllumenat 
públic i Servei 
de 
subministrament 
d'aigua potable 

29.132,00 € 24.584,28 € 24.584,28 € 4.547,72 €

    Total 23.380,01 €

 
En data 06/03/2018 es va notificar als ajuntaments afectats aquesta resolució i es va 
donar un termini de quinze dies perquè presentessin les al·legacions que 
consideressin oportunes. 
 
Transcorregut aquest termini, han presentat al·legacions l’Ajuntament d’Ogassa i 
l’Ajuntament de Pedret i Marzà.  
 
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
en relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la 
desenvolupa. 
 
Vist l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, 
que estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la 
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne 
l’expedient sense cap tràmit ulterior”. 
 
Vist l'informe favorable del Cap del Servei de Cooperació Local, la Junta de Govern, a 
proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar l’al·legació presentada per l’Ajuntament de Pedret i Marzà i acceptar 
el compte justificatiu entrat a la Diputació en data 14-11-17 i no tramitat. 
 
Segon. Acceptar parcialment l’al·legació presentada per l’Ajuntament d’Ogassa i 
acceptar el nou compte justificatiu presentat. S’abonarà l’import de 1.317,56 € i es 
rebutja la factura de núm. 2270, de data 30-11-16, d’import 458,31 € per no estar dins 
el període subvencionable, d’acord amb el punt 3.4 de les Bases del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017. 
 
Revocar l’import de la resta de la subvenció no justificada d’import 3.230,16 €., 
document D 220170009834. 
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Tercer. Revocar l’import de les subvencions no justificades i concedides als 
ajuntaments relacionats per no haver justificat la totalitat de l’import de les despeses 
de l’actuació dins del termini establert i anul·lar els saldos de les disposicions de les 
despeses D següents: 
 

Ajuntament Expedient Concepte 

Import 
subvenció a 

revocar i 
saldo per 
anul·lar 

Document D 

Argelaguer 1281/2017 
Enllumenat públic i 
escola i gasoil escola 

2.427,31 € 220170009804 

Cabanes 1318/2017 Enllumenat públic  1.367,16 € 220170009857 
Selva de Mar, 
la 

1589/2017 Enllumenat públic  824,45 € 220170010058 

Mieres 1456/2017 
Enllumenat públic i 
Recollida i eliminació 
de restes vegetals 

1.539,78 € 220170010178 

Terrades 1599/2017 Enllumenat públic 630,82 € 220170010222 
Vilanant 1638/2017 Enllumenat públic 1.926,74 € 220170009910 
Total     8.716,26 €   
 
Quart. Notificar el present acord als ajuntaments interessats. 
 
 
3. JG963/000022/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Redistribuir i concedir als 
ajuntaments relacionats les subvencions del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, per l'any 2018 (exp. 2018/507)  

 
De conformitat amb les Bases aprovades pel Ple per la Diputació de Girona el dia 19 
de desembre de 2017, de reguladora de les subvencions “Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2018” 
 
Vista la documentació presentada pels ajuntaments i l'acta de la comissió 
qualificadora, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Redistribució l’import de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural d’import total 18.991.100,00 € d’acord amb el següent: 
 

Exp. Aplicació pressupostària 2018 crèdit inicial € crèdit final € diferència € 

2018/507 400/9420/46201 

Fons de 
subvencions per a 
despeses corrents 
Assist. I Coop. 
Mun.  (*) 

7.015.815,00 7.759.690,30 743.875,30

2018/507 400/9420/76201 

Fons de 
subvencions per a 
inversions Assist. I 
Coop. Mun. 

4.588.543,00 3.844.667,70 -743.875,30
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2018/583 500/3340/46201 
Fons de 
Cooperació 
Cultural Local 

2.748.000,00 2.748.000,00 0,00

2018/582 510/4910/76200 
Programa ajuts a 
Aj.Noves 
tecnologies 

370.000,00 370.000,00 0,00

    Total 2018 14.722.358,00 14.722.358,00   

  Aplicació pressupostària 2019       

2018/507 400/9420/76201 

Fons de 
subvencions per a 
inversions Assist. I 
Coop. Mun. 

4.268.742,00 4.268.742,00 0,00

    TOTAL FONS  18.991.100,00 18.991.100,00 0,00

 
(*) inclou la subvenció de camins 
 
Segon. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la 
convocatòria 
 

Aplicació pressupostària 2018 

400/9420/46201 
Fons de subvencions per a despeses 
corrents Assist. I Coop. Mun.  

7.759.690,30

400/9420/76201 
Fons de subvencions per a inversions Assist. 
I Coop. Mun. 

3.844.667,70

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

510/4910/76200 Programa ajuts a Aj.Noves tecnologies 370.000,00

  Total 2018 14.722.358,00

Aplicació pressupostària 2019 

400/9420/76201 
Fons de subvencions per a inversions Assist. 
I Coop. Mun. 

4.268.742,00

  TOTAL FONS  18.991.100,00

 
Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Quart Concedir als ajuntaments que es relacionen als annexos I i II, que s’adjunten a 
la proposta i s’integren en aquest acord a tots els efectes legals, les subvencions pels 
conceptes i imports que s'especifiquen, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural any 2018. 
 
Cinquè. Autoritzar el descompte del pagament avançat a l’Ajuntament de Castellfollit 
de la Roca per import de 37.740,00 € segons l’acord del Ple de la Diputació de Girona 
de 18 de març de 2014. 
 
Sisè. Disposar la despesa d'import 14.719.095,90 € amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries del pressupost de 2018 i per un import de 4.268.742,00 € 
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amb càrrec al pressupost de l’any 2019, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient per a l’exercici 2019. 
 

Aplicació pressupostària 2018 

400/9420/46201 
Fons de subvencions per a despeses 
corrents Assist. I Coop. Mun.  

7.759.690,30 

400/9420/76201 
Fons de subvencions per a inversions 
Assist. I Coop. Mun. 

3.842.014,49 

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

510/4910/76200 Programa ajuts a Aj.Noves tecnologies 369.391,11 

  Total 2018 14.719.095,90 

Aplicació pressupostària 2019 

400/9420/76201 
Fons de subvencions per a inversions 
Assist. I Coop. Mun. 

4.268.742,00 

  TOTAL FONS  18.987.837,90 

 
Setè. Anul·lar el saldo sobrant de les aplicacions corresponents:  
 

Exp. Aplicació pressupostària 2018 diferència € 

2018/507 400/9420/76201 
Fons de subvencions per a 
inversions Assist. I Coop. 
Mun. 

2.653,21 

2018/582 510/4910/76200 
Programa ajuts a Aj.Noves 
Tecnologies 

608,89 

    Total  3.262,10 

 
Vuitè. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si 
en el termini d’un mes no es manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, 
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació 
 
Novè. Condicionar el lliurament de les subvencions, que són compatibles amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), dintre dels 
terminis que finalitzen: 
 
– Despeses d’inversió    30 setembre 2019 
– Despeses corrents    15 novembre 2018 
– Despeses culturals    15 novembre 2018 
– Accés a les noves tecnologies  15 novembre 2018 
– Actuacions en camins municipals  15 novembre 2018 
 
Desè. Publicitat. Pel que fa a l’obligació de la difusió i publicitat, està regulat al punt 
20è de les Bases del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, i s’haurà d’acreditar 
amb la presentació del compte justificatiu. 
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Onzè. Notificar aquest acord als ajuntament beneficiaris i publicar-lo al tauler 
electrònic de la Diputació. 
 
 
4. JG963/000023/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Osor, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2017 (exp. 2017/1466) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament d’Osor de canvi de destí de la subvenció concedida 
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 21.551,00 €, d’acord 
amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la Junta de 
Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, , 
per unanimitat, acorda: 
  
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament d’Osor el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient 
2017/1466, pel concepte i l’import que es detallen.  
 
Ajuntament Concepte Canvi destí Pressupost Subvenció 

 
Osor Reforma i adequació 

del Cementiri 
Municipal 

Reforma vestidors 
piscina municipal 

26.427,50 € 21.551,00 €

 
Segon. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2018. 
 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017. 
 
 
5. JG963/000024/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Habitatge (028): Conveni de Col·laboració Científica amb la UdG (exp. 
2018/3905) 

 
La Diputació de Girona, d’acord amb el dictamen del 2013 aprovat pel Comitè 
Econòmic i Social Europeu de la UE “Per una acció europea coordinada per prevenir i 
combatre la pobresa energètica” en el què s’insta a definir i adoptar mesures de lluita 
contra la pobresa energètica. 
 
La Diputació en el Ple del 28 de desembre de 2016 va acordar una moció de tots els 
grups per establir la col·laboració per obrir línies d’ajut social per lluitar contra la 
pobresa energètica i l’emergència d’habitatges. 
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La Diputació de Girona, com a administració pública i amb l’objectiu de donar suport a 
les polítiques d’accés i manteniment d’un habitatge digne, impulsa el Programa 
d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica a la demarcació de Girona. 
 
La Diputació de Girona és una institució que dona suport als ens locals en el 
desenvolupament de les seves funcions en l’àmbit de l’habitatge i, per tant, està 
interessada a incentivar i fomentar la recerca en aquest camp. 
 
La Universitat de Girona és una institució dedicada a la formació universitària i a la 
recerca, i un dels seus fins és participar en el progrés i el desenvolupament de la 
societat i en la millora del coneixement. Des del Departament de Dret Públic, 
mitjançant el grup de recerca del professor Salvador Martí i Puig, la Universitat 
treballa en el camp de les polítiques públiques i, en concret, de les polítiques socials 
d’habitatge i pobresa energètica.   
 
El Departament d’Habitatge de la Diputació de Girona ha considerat oportú elaborar i 
aprovar un conveni de col·laboració científica amb la Universitat de Girona amb 
l’objectiu de regular la col·laboració de les parts signatàries en relació al 
desenvolupament del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica.  
 
L’objectiu del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica és treballar 
conjuntament i de forma transversal la problemàtica de la despesa energètica i 
econòmica de les llars de la Demarcació de Girona en diferents aspectes: disminuir 
l’esforç econòmic de les famílies, afavorir el consum sostenible i disminuir la despesa 
energètica i les emissions de CO2 a l’atmosfera en relació amb l’energia necessària 
per mantenir un habitatge a la temperatura de confort adient. 
 
L'òrgan competent per a l'aprovació de convenis de cooperació és la Junta de 
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per la resolució de la presidència el 13 
de juliol de 2015. 
 
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració científica amb la Universitat de Girona en 
el marc del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica, el qual es transcriu 
literalment tot seguit: 
 
“Conveni de col·laboració científica entre la Diputació de Girona i la Universitat de 
Girona 
Entitats que intervenen 
Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, facultat per a la signatura 
d’aquest conveni per l’acord de la Junta de Govern de data ***, assistit de Jordi 
Batllori i Nouvilas, secretari general d’aquesta corporació.  
Joaquim Salvi Mas, rector de la Universitat de Girona (UdG), que actua en nom i 
representació d’aquesta institució en virtut de l’Acord del Consell de Ministres del 22 
de desembre de 2017 i de la publicació d’aquest acord en el BOE núm. 316 i el 
DOGC núm. 7525, ambdós del 29 de desembre de 2017, de nomenament del rector 
de la Universitat de Girona, i de conformitat amb el que s’estableix als articles 93 i 97 
dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per l’Acord GOV/94/2011, del 7 de 
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juny (DOGC núm. 5897, del 9 de juny de 2011), amb domicili a l’efecte d’aquest 
conveni a la plaça de Sant Domènec, 3; 17004, Girona. 
Antecedents 
1. La Universitat de Girona és una institució dedicada a la formació universitària i a la 
recerca, i un dels seus fins és participar en el progrés i el desenvolupament de la 
societat i en la millora del coneixement. Des del Departament de Dret Públic, 
mitjançant el grup de recerca del professor Salvador Martí i Puig, la Universitat 
treballa en el camp de les polítiques públiques i, en concret, de les polítiques socials 
d’habitatge i pobresa energètica.   
2. La Diputació de Girona és una institució que dona suport als ens locals en el 
desenvolupament de les seves funcions en l’àmbit de l’habitatge i, per tant, està 
interessada a incentivar i fomentar la recerca en aquest camp. 
3. Atesa la coincidència d’interessos i d’objectius, ambdues parts decideixen establir 
una col•laboració per desenvolupar un projecte de recerca sobre pobresa energètica.  
4. Aquesta col•laboració genera beneficis per a cadascun dels participants, ja que els 
permet assolir de manera conjunta els seus objectius individuals.  
5. Així, el Grup de Recerca en Ciència Política de la Universitat de Girona pretén 
portar a terme una investigació sobre el fenomen de la pobresa energètica a 
Catalunya i, en concret, a la província de Girona, i les polítiques públiques 
d’intervenció en aquest àmbit.   
6. Per la seva banda, la Diputació de Girona desenvolupa actualment el Programa 
d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica, en fase de redacció des del 2017 i 
d’execució el 2018, amb l’objectiu de proporcionar eines i recursos als ajuntaments i 
als consells comarcals de la demarcació de Girona per impulsar actuacions directes 
per sensibilitzar la població sobre la despesa i l’eficiència energètica de les llars i 
actuar en casos de pobresa energètica a les llars més vulnerables. 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
PACTES 
1. Objecte  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col•laboració entre la Diputació de Girona i el 
Departament de Dret Públic, a través del Grup de Recerca en Ciència Política, de la 
Universitat de Girona, per tal de treballar conjuntament en el camp de la pobresa 
energètica i les polítiques públiques d’habitatge. En aquest sentit, ambdues 
institucions treballen en un projecte comú emmarcat en les tasques desenvolupades 
pel Servei d’Habitatge de la Diputació i pel Grup de Recerca en Ciència Política de la 
Universitat de Girona.  
Les tasques descrites en aquest conveni no generen més compromisos que els que 
s’hi detallen, i en cap cas no poden implicar remuneracions per a cap de les dues 
parts. 
2. Obligacions de la Universitat de Girona 
La Universitat de Girona, a través de la investigadora Anaïs Varo Barranco, del Grup 
de Recerca en Ciència Política del Departament de Dret Públic de la Universitat de 
Girona, com a investigadora responsable i en el marc de l’elaboració de la seva tesi 
doctoral, sota la direcció del Dr. Salvador Martí i Puig, es compromet a: 
a) Dur a terme un treball d’investigació emmarcat dins les seves tasques de 
desenvolupament de la tesi doctoral amb les dades estadístiques proporcionades per 
la Diputació de Girona. Aquestes dades estadístiques no poden contenir dades de 
caràcter personal o que permetin la identificació de persones físiques.  
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b) Col•laborar en l’elaboració d’un informe anual de les dades obtingudes en el marc 
del Projecte d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica. 
c) Responsabilitzar-se del tractament de dades personals segons la normativa vigent i 
fer-ne constar l’origen en els estudis presentats. 
d) Els resultats obtinguts del treball conjunt amb la Diputació de Girona han de donar 
lloc a un projecte, la investigadora principal del qual en serà la responsable.  
3. Obligacions de la Diputació de Girona  
La Diputació de Girona es compromet a: 
a) Facilitar les dades estadístiques, de què disposa, necessàries per fer el treball 
d’investigació i el posterior projecte en comú amb la Universitat de Girona. 
b) Col•laborar en la redacció de documents relacionats amb el projecte objecte 
d’aquest conveni. 
c) Nomenar com a responsable del projecte de col•laboració en el marc del Programa 
d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica la tècnica del Servei d’Habitatge, Anna Pla. 
4. Termini d’execució 
El projecte s’ha d’iniciar a partir de la data de la signatura d’aquest conveni i finalitzarà 
el 30 de setembre de 2021.  
5. Protecció de dades 
D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, no es poden 
aplicar o utilitzar les dades de caràcter personal a les quals es pugui tenir accés per a 
finalitats que no siguin les del projecte, amb l’obligació de garantir la confidencialitat 
de les dades i aplicant les mesures definides per la Diputació de Girona. 
En conseqüència, no es poden cedir, comunicar, copiar o distribuir les dades 
personals a altres persones o entitats, ni tan sols per conservar-les, sense 
l’autorització prèvia per escrit de la Diputació de Girona. 
Un cop finalitzat el servei, cal retornar les dades a la Diputació de Girona, i no se’n pot 
conservar cap còpia. 
6. Drets d’explotació i difusió 
Els drets d’explotació dels resultats obtinguts en aquest treball corresponen a la 
Diputació de Girona i a la Universitat de Girona. Tal com disposa la Llei de propietat 
intel•lectual (Reial decret 1/1996, del 12 d’abril), els investigadors de la Universitat 
constaran com a autors del projecte i en tindran els drets morals.  
La Universitat de Girona i la Diputació de Girona poden difondre el contingut d’aquest 
conveni amb la finalitat que la col•laboració que s’hi estableix entre les parts sigui 
coneguda, i en qualsevol tipus de difusió del treball s’han de respectar aquests drets. 
Els investigadors s’han d’esmentar expressament com a autors del treball, i cal que 
s’hi faci constar la seva relació amb la Universitat de Girona. 
7. Resolució de conflictes  
En cas de dubte o controvèrsia sobre la interpretació, execució o resolució del 
conveni, les parts es comprometen a arribar a un acord en el marc de la col•laboració 
del projecte objecte d’aquest conveni. Si això no fos possible, les qüestions litigioses 
que es plantegin se sotmetran al coneixement de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
8. Vigència 
Aquest conveni entra en vigor a partir de la data de la signatura i es pot modificar o 
desenvolupar per acord mutu de les parts. La seva vigència finalitza el 30 de 
setembre de 2021.  
9. Notificacions 
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Les parts acorden que qualsevol notificació, comunicació, sol•licitud o requeriment en 
relació amb aquest conveni s’ha de fer per escrit i de forma fefaent, i indiquen 
respectivament com a domicili les adreces que s’especifiquen a continuació: 
Comunicacions de caràcter tècnic 
Diputació de Girona – Servei d’Habitatge 
A/: Anna Pla Illa  
Adreça: pujada de Sant Martí, 4 
A/e: apla@ddgi.cat 
Telèfon: 972 18 48 43 
Universitat  
Departament de Dret Públic 
A/: Anaïs Varo Barranco  
Adreça: carrer de la Universitat, 12 
A/e: anais.varo@udg.edu 
Telèfon: 972 41 98 88 
Comunicacions de caràcter administratiu 
Diputació de Girona – Servei d’Habitatge 
Adreça: pujada de Sant Martí, 4 
A/e: habitatge@ddgi.cat 
Telèfon: 972 18 48 56 
Universitat 
Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) 
Unitat de Valorització 
Adreça: carrer del Pic de Peguera, 15, porta A, 2n pis 
Edifici Jaume Casademont – Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 
17003 Girona 
A/e: contractacio@udg.edu 
Telèfon: 972 41 88 10    
Fax: 972 41 88 96 
11. Publicació 
Aquest conveni es publicarà en el Butlletí Oficial de la Províincia de Girona (BOP), de 
conformitat amb el que estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; en el 
Portal de Transparència de la Diputació, i mitjançant una referència en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La Diputació serà l’encarregada de publicar 
el conveni en el BOP i en 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, XX de XXX de 2018   Girona, XX de XXX de 2018 
Per la Diputació de Girona    Per la  Universitat de Girona 
Pere Vila i Fulcarà      Dolors Capellà 
Hereu,vicerectora de Recerca i Transferència   del Coneixement. Per 
autorització de signatura del rector,mitjançant resolució de data 8 de gener de 2018. 
PDI responsable 
Anaïs Varo Barranco 
Mitjançant la meva signatura manifesto que he llegit, entès i acceptat el que s’acorda 
en aquest document. Així mateix, manifesto que no em trobo en cap de les causes 
d’incompatibilitat que s’estableixen a la normativa vigent.” 
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Segon. Facultar el Sr. President de la Diputació per a la signatura del conveni 
proposat i de qualsevol altre document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest 
acord. 
 
Tercer. Notificar la present resolució a la Universitat de Girona.  
 
 
6. JG963/000092/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convocatòria de 
subvencions per al finançament de la programació estable professional 
dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques 
de Girona (exp. 2018/3926) 

 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu donar suport als ens locals, entitats, 
associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les 
comarques de Girona, especialment a aquelles que tinguin com a objectiu la creació 
de nous públics per a la cultura i es desenvolupin des d’equipaments municipals 
estratègics. 
 
El Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya relaciona la tipologia d’equipaments escènics i musicals de 
Catalunya, que es classifiquen de la manera següent: 
 
- Equipaments escènics i musicals nacionals 
- Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals 
- Equipaments escènics i musicals locals bàsics 
- Altres espais escènics i musicals locals 
 
Els equipaments escènics i musicals bàsics i altres espais escènics i musicals reben 
suport econòmic per part de la Diputació de Girona a través del Programa.cat. Es 
tracta d’un ajut en espècie als ajuntaments destinada a la contractació d’espectacles. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per al finançament de la programació 
estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les 
comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 20 de març 
de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 60 de 
26 de març de 2018. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, acorda: 
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Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per al finançament de la programació estable professional 
dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques gironines, el 
text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
"CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE LA 
PROGRAMACIÓ ESTABLE PROFESSIONAL DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS I 
MUSICALS MULTIFUNCIONALS DE LES COMARQUES DE GIRONA – 
ANUALITAT 2018 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament de la 
programació estable professional dels equipaments escènics i musicals 
multifuncionals de les comarques de Girona. En cas de disposar de més d’un 
equipament escènic i musical local multifuncional en un mateix municipi, cada 
municipi només ho podrà sol·licitar per un únic equipament. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import inicial estimat destinat a la convocatòria és de 15.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2018 500/3340/46233 15.000,00 € 
 Total 15.000,00 € 

3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al BOPG. Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el 
model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la 
documentació que preveu l’article 7 de les bases reguladores. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.  
- Ajuntaments/ens públics: EACAT  
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran les despeses que siguin objecte de facturació entre l’1 de 
novembre del 2017 i el 31 d’octubre de 2018 i que corresponguin a alguna de les 
següents línies d’actuació:  la programació professional estable d’arts escèniques i 
música professionals; l’estratègia de comunicació, promoció i fidelització de públics; i 
els programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu. 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una 
vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat.  
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 18

Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de 
l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació.  
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web de la Diputació, i el 
seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà al BOPG. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2018, per un import 
màxim de 15.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46233 del 
pressupost de l’exercici 2018.  
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
7. JG963/000093/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Actualitzar el preus en concepte de 
remuneració de drets d'autor dels Quaderns de la Revista de Girona (exp. 
2018/3803) 

 
«Quaderns de la Revista de Girona» és una col·lecció divulgativa i plural al servei de 
la cultura i el coneixement de les comarques gironines. És una col·lecció periòdica de 
la qual es publiquen entre sis i vuit títols l’any, amb una tirada de 900 exemplars, que 
tracta qüestions d'abast general en el domini del patrimoni de les terres de Girona. 
 
Els Quaderns es divideixen en dues sèries: les guies, que tracten qüestions d’abast 
general en el domini del patrimoni, les ciències socials i humanes i les ciències 
naturals, i les monografies, panoràmiques del passat i, en especial, de l’època 
contemporània dels municipis de les comarques gironines. La col·lecció compta amb 
un consell assessor format per una trentena de membres que es reuneixen una 
vegada a l’any per tal de programar i aprovar els títols previstos per l’any en curs. 
 
La Comissió de Govern celebrada el dia 5 de desembre de 2000 va acordar establir 
els imports, actualment vigents, en concepte de drets d’autor per a la redacció dels 
diferents volums de la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona», establint dos 
imports diferents (import brut): 
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- Sèrie Guies: 3.535,00 euros 
- Sèrie Monografies locals: 2.828,00 euros 

 
Divuit anys després de l’adopció d’aquest acord, es fa necessari actualitzar els preus 
en concepte de remuneració de drets d’autor per tal d’adequar-los a les quanties que 
es paguen actualment per a aquest tipus de treballs. Així mateix, es considera 
convenient igualar el imports per les dues sèries de la Col·lecció, les guies i les 
monografies, atès que els volums d’una sèrie i l’altra tenen la mateixa extensió i es 
requereix, per a la seva redacció, la mateixa dedicació i coneixements. 
 
Vistos aquests antecedents, i 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: 
 
Fixar en 3.800,00 euros l’import brut a percebre en concepte de drets d’autor per a 
cadascun dels volums de la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona».  
 
8. JG963/000094/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia presentada 
per l'Ajuntament de La Tallada d'Empordà a la subvenció del concert de 
música de cobla dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2018 (exp. 
2018/1461) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 3 d’abril de 2018, va aprovar 
la resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a la 
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2018, en la qual, entre d’altres, 
va concedir una subvenció a l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà per a la 
realització d’un concert de cobla dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla (exp. 
2018/1461). 
 
En data 11 d’abril de 2018, l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà ha presentat una 
comunicació expressa de renúncia de la subvenció concedida per la Junta de Govern 
del 3 d’abril de 2018, descrita prèviament. 
 
D’acord al punt novè d) de les bases específiques, els beneficiaris que renunciïn a la 
subvenció quedaran automàticament exclosos de la següent convocatòria de Cicle de 
Concerts de Música de Cobla. El punt segon de la resolució de la Junta de Govern 
ordena les sol·licitants que han quedat en llista d’espera i que han de permetre cobrir 
les possibles anul·lacions. 
 
La renúncia de l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà és la primera anul·lació i, per 
tant, el primer ajuntament en llista d’espera és l’Ajuntament d’Aiguaviva (exp. 
2018/1525).  
 
Atès allò que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 
els articles 119.3 i 128.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que regulen les renúncies a 
subvencions. 
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Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, a proposta 
del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de La Tallada 
d’Empordà, amb NIF P1720700B, a la subvenció de 1.750,00 € concedida per la 
Junta de Govern de 3 d’abril de 2018, en l’acord de resolució de la convocatòria 
pública en règim de concurrència competitiva per a la realització del Cicle de Concerts 
de Música de Cobla 2018, per a la realització d’un concert de cobla dins del Cicle de 
Concerts de Música de Cobla  (exp. 2018/1461), i procedir a l’arxiu i tancament 
d’aquest expedient. 
 
Segon. Cancel·lar el document comptable corresponent a la subvenció concedida, 
descrita en el punt primer d’aquest acord, per l’import de MIL SET-CENTS 
CINQUANTA EUROS (1.750,00 €).  
 
Tercer. Atorgar una subvenció a l’Ajuntament d’Aiguaviva (exp. 2018/1525), amb NIF 
P1700200G, per a la realització d’un concert de cobla dins del Cicle de Concerts de 
Música de Cobla de 2018, d’acord al punt segon de l’acord de Junta de Govern de 3 
d’abril de 2018. 
 
Quart. Disposar la despesa per import de MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS 
(1.750,00 €) a l’Ajuntament d’Aiguaviva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3340/46202. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord als ajuntaments de La Tallada d’Empordà i 
d’Aiguaviva.  
 
9. JG963/000095/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la subvenció nominativa 
a l'Associació Cultural l'Eixam (exp. 2018/396) 

 
L’Associació Cultural l’Eixam ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de la preparació de la Biennal Fotografia Xavier Miserachs i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2018/396). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Cultural l’Eixam, 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:  
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Primer. Concedir la subvenció a l’Associació Cultural l’Eixam, per al finançament de la 
preparació de la Biennal Fotografia Xavier Miserachs, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d’expedient 

Nom del Beneficiari 
NIF del 

beneficiari 

2018/396 Associació Cultural l’Eixam G17134560 

Objecte de la subvenció 

Preparació Biennal Fotografia Xavier Miserachs 

Cost total de 
l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 
despeses 

subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge 
de 

finançament 

Import a 
justificar 

2.650,00 € 2.650,00 € 2.500,00 € 94,34 % 2.650,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 2.500,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 502/3322/48003 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.  
 
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 Cultural l’Eixam, 
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’Associació Cultural l’Eixam, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
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d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona 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 2.500,00 € que representa un percentatge de finançament del 94,34 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. L’Associació Cultural l’Eixam ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 2.650,00 € 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 de 
la X Biennal Fotografia Xavier Miserachs una vegada editada o publicada; 
 
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 31 d’octubre 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 Cultural l’Eixam 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 
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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’Associació Cultural l’Eixam, 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 
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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’Associació Cultural l’Eixam. 
 
Catorzè. Traslladar aquest acord a la Intervenció General, a la Tresoreria i a 
Cooperació Cultural de la Diputació de Girona. 
 
 
10. JG963/000097/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Orquestra de Cadaqués, SL, per al finançament de les 
activitats de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines (exp. 
2018/4300) 

 
L’Orquestra de Cadaqués, SL, de Barcelona, ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament de la Jove Orquestra de les comarques gironines l’any 2018 i s’ha 
instruït l'expedient corresponent (2018/4300). 
 
El projecte de la Jove Orquestra de les comarques gironines és una de les activitats a 
la qual l’Orquestra de Cadaqués vol dedicar un major esforç i valora més important, 
perquè entén que és una aposta decidida de futur. L’objectiu d’aquesta activitat és el 
d’establir a mig termini un mecanisme sòlid de connexió permanent entre les escoles 
de música de totes les comarques de Girona que permeti fomentar l’establiment d’una 
xarxa de treball musical estable a la demarcació. Concretament: 
 
- Oferir a tots els estudiants de grau mitjà de les escoles de música i conservatori de 
Girona l'oportunitat de fer un treball orquestral de primer nivell amb professors de 
reconegut prestigi internacional, els solistes de l’Orquestra de Cadaqués. 
 - Fomentar l’establiment d’una xarxa de treball musical estable de les Comarques 
Gironines, gràcies a la interconnexió de totes les escoles de grau mig i superior de 
música.  
- Oferir concerts en formats simfònics a la demarcació de Girona.  
- Implicar les famílies dels estudiants.  
 
Des de l’any 2003, l’Orquestra de Cadaqués ha vingut realitzant una tasca educativa 
a la demarcació de Girona, elaborant anualment, a l’entorn de l’activitat de l’orquestra, 
dossiers pedagògics dirigits als alumnes nouvinguts, que es treballen a les aules de la 
mà de professorat especialitzat, i que culmina amb l’assistència a assajos i concerts. 
Aquests dossiers s’elaboren tenint en compte totes les diferents etapes educatives, 
des de primària fins a les aules d’extensió universitària de la Universitat de Girona.  
 
La finalitat principal és apropar la música a la comunitat educativa en l’àmbit de la 
integració cultural, i alhora apropar als membres d’aquesta comunitat als espais on es 
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realitza l’activitat musical, les sales de concerts, ajudant a incrementar i fidelitzar el 
públic del futur. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu d’aquesta línia és 
posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i com a base 
del creixement cultural i social de la ciutadania. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Orquestra de Cadaqués, 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 l’ Orquestra de Cadaqués, SL, de Barcelona, per al 
finançament de la Jove Orquestra de les comarques gironines, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2018/4300 Orquestra de 
Cadaqués, SL _ 
Barcelona 

B64094139 Jove orquestra 
de les 
comarques 
gironines 

Del 16 al 21 de 
juliol de 2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

32.000,00 € 32.000,00 € 10.000,00 € 31,25 % 32.000,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47921 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 
d’agost 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 
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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 Cadaqués, 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 10.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 31,25 %, 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’Orquestra de Cadaqués, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
32.000,00 € 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 projecte. 
 
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.  
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Tan bon punt l’ Orquestra de Cadaqués, 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. 
 
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’Orquestra de Cadaqués, 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; 
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d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Orquestra de Cadaqués, 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. 
 
Dotzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Tretzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord a l’ Orquestra de Cadaqués, SL., amb seu a 
Barcelona. 
 
11. JG963/000022/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la fermesa de la sentència 
núm. 86/2018 de dos de febrer, dictada per la Secció Cinquena de la Sala 
Contenciós Administrativa del TSJC, resolent el recurs d'apel·lació número 
371/2015 (exp. 2018/4143) 

 
Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, lletrada del Servei Jurídic 
d'aquesta Diputació, de 13 d’abril de 2018, que diu: 
 
"En data 11 d’abril de 2018 se'ns ha notificat el decret de sis d’abril, que declara la 
fermesa de la sentència núm. 86/2018, de dos de febrer, dictada per la Secció 
Cinquena de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC), que DESESTIMA el recurs d’apel·lació número 371/2015, 
interposat contra la sentència núm. 169/2015, de 23 d’abril, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, que va desestimar el recurs ordinari núm. 437/2012, 
que la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. va interposar contra resolució 
de la Presidència de la Diputació de Girona de 25 de setembre de 2012, que 
desestimava el recurs administratiu que va interposar contra el decret de la 
Presidència de 10 d’abril de 2012, que autoritzava a la mateixa empresa, a fer obres 
d’encreuament subterrani de línia elèctrica a la carretera GI-V-6708, de Celrà a Juià, 
de la Xarxa Viària de la Diputació, per no reconèixer el dret d’indemnització a Endesa, 
en cas de trasllat, modificació o retirada de la instal·lació per motius d’interès general. 
 
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona va imposar les 
costes de la primera instància a la part actora. 
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Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de  la 
Junta de Govern d'aquesta Diputació.” 
 
La Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda es dona per assabentada de la fermesa de la 
sentència núm. 86/2018 de dos de febrer, dictada per la Secció Cinquena de la Sala 
Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), 
resolent el recurs d’apel·lació número 371/2015. 
 
 
12. JG963/000023/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Area Promció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovació 
pròrroga assegurança d'accidents del personal i membres de la 
corporació, exercici 2018 (exp. 2017/303) 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern de 15 de desembre de 2015 la Diputació de Girona 
va adherir-se a les pòlisses contractades pel Consorci Català de Desenvolupament 
Local (CCDL) en un acord marc destinat a les entitats locals de Catalunya.  
 
Les pòlisses d’assegurança que comprenia aquesta adhesió són: 

a) Danys a edificacions i instal·lacions (Lot 1), adjudicada a Segurcaixa Adeslas, 
SA de Seguros y Reaseguros.  

b) Vida del personal i membres de la corporació (Lot 2), adjudicada a Vida Caixa, 
SA de Seguros y Reaseguros. 

c) Accidents del personal i membres de la corporació (Lot 3), adjudicada a Zurich 
Insurance PLC, Sucursal en España. 

d) Responsabilitat civil i patrimonial (Lot 5), adjudicada a Zurich Insurance PLC, 
Sucursal en España. 

e) Responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració (lot 6), 
adjudicada a Segurcaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros.  

El CCDL va acordar el 16 de febrer de 2016 la cessió de l’acord marc del servei de 
pòlisses d’assegurança per a entitats locals de Catalunya a favor de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), quedant aquesta en la posició del CCDL amb qualsevol 
efecte jurídic.  
 
La durada del contracte establerta pel CCDL era de dos anys, finalitzant el 31 de 
desembre de 2017, amb la possibilitat de pròrroga per dos anys més. 
 
Per resolució de la Central de Contractació de l’ACM de 28 de novembre de 2017 
s’ha acordat una primera pròrroga del contracte d’assegurances dels lots 3 (accidents 
del personal i membres de les corporacions) i 5 (Responsabilitat Civil i Patrimonial) 
ambdues adjudicades a Zurich Insurance PLC Sucursal en España (CIF 
W0072130H). La durada d’aquesta primera pròrroga és de 1 de gener a 31 de 
desembre de 2018. 
 
En virtut d’això la companyia Zurich Insurance PLC ha fet arribar a la Diputació la 
proposta de pròrroga de la pòlissa d’accidents del personal i membres de la 
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Corporació amb una prima total de 11.251,62 € (onze mil dos-cents cinquanta-un 
euros amb seixanta-dos cèntims). Degut a les característiques d’aquest tipus de 
pòlisses, lligada a les variacions de la plantilla de personal, es poden produir 
variacions en el seu import total, que s’expressen mitjançant els oportuns suplements 
que emet la companyia asseguradora. 
 
Igualment el servei de mediació en assegurances està licitat a favor de Ferrer & 
Ojeda SL pel CCDL i subrogat de la mateixa manera per l’ACM. La mediació no té 
cost afegit, però comporta el pagament de les primes a la corredoria esmentada. Per 
a l’exercici 2018 s’ha prorrogat també aquest servei per un any. 
 
Fonaments de dret 
 
Els contractes d’assegurances són de caràcter privat, en quedar exclosos de la 
definició de contractes administratius que fa l’article 19.1 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que n’aprova el 
text refós). En aquest cas s’aplica l’article 20 de l’esmentat text legal on es disposa 
que els contractes privats de l’administració si bé en la seva preparació i adjudicació 
es regiran per la LCSP, tenen efectes i extensió regits per la normativa de dret privat. 
 
En quant a l’adjudicació de contractes la LCSP considera les associacions 
d’administracions com a sector públic (art. 3.1.i) i poder adjudicador (art. 3.3.c), motiu 
pel qual l’ACM pot regir-se i actuar per aquesta norma en matèria de contractació. Per 
analogia la seva Central de Contractació pot adjudicar contractes o signar acords 
marc per a la realització de serveis, subjectant l’adjudicació d’aquests a la legislació 
sobre contractació pública (art. 203.2 i 3 LCSP ). Les entitats locals mitjançant els 
corresponents acords poden adherir-se a aquests sistemes d’adquisició centralitzada, 
com va ser el cas de la Diputació primer en l’acord marc d’assegurances, ja esmentat, 
i posteriorment, per acord de Ple de 21 de novembre de 2017, amb caràcter més 
general per a béns, subministraments i serveis. 
 
En virtut de l’anterior, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Renovar l’adhesió de la Diputació de Girona a la pòlissa d'assegurança 
d’accidents del personal i membres de la Corporació de la qual és prenedora 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), ), i n’és adjudicatària la 
companyia Zurich Insurance PLC, sucursal en España (CIF W0072130H), per al 
període d’1 de gener a 31 de desembre 2018. 
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de 11.251,62 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 206/9330/22400. Primes d’assegurances Patrimoni del pressupost de 
despeses de l’exercici 2018, sens perjudici de les possibles variacions que es 
produeixin en el transcurs de l’exercici a conseqüència de les altes i baixes de 
personal, que s’expressaran en els suplements oportuns que emeti la companyia. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(c/ València 231, 6è, 08007, Barcelona). 
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13. JG963/000024/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Area Promció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovar 
pròrroga assegurança responsabilitat civil i patrimonial 2018 (exp. 
2017/947) 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern de 15 de desembre de 2015 la Diputació de Girona 
va adherir-se a les pòlisses contractades pel Consorci Català de Desenvolupament 
Local (CCDL) en un acord marc destinat a les entitats locals de Catalunya.  
 
Les pòlisses d’assegurança que comprenia aquesta adhesió són: 

a) Danys a edificacions i instal·lacions (Lot 1), adjudicada a Segurcaixa Adeslas, 
SA de Seguros y Reaseguros.  

b) Vida del personal i membres de la corporació (Lot 2), adjudicada a Vida Caixa, 
SA de Seguros y Reaseguros. 

c) Accidents del personal i membres de la corporació (Lot 3), adjudicada a Zurich 
Insurance PLC, Sucursal en España. 

d) Responsabilitat civil i patrimonial (Lot 5), adjudicada a Zurich Insurance PLC, 
Sucursal en España. 

e) Responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració (lot 6), 
adjudicada a Segurcaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros.  

 
El CCDL va acordar el 16 de febrer de 2016 la cessió de l’acord marc del servei de 
pòlisses d’assegurança per a entitats locals de Catalunya a favor de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), quedant aquesta en la posició del CCDL amb qualsevol 
efecte jurídic.  
 
La durada del contracte establerta pel CCDL era de dos anys, finalitzant el 31 de 
desembre de 2017, amb la possibilitat de pròrroga per dos anys més. 
 
Per resolució de la Central de Contractació de l’ACM de 28 de novembre de 2017 
s’ha acordat una primera pròrroga del contracte d’assegurances dels lots 3 (accidents 
del personal i membres de les corporacions) i 5 (Responsabilitat Civil i Patrimonial) 
ambdues adjudicades a Zurich Insurance PLC Sucursal en España (CIF 
W0072130H). La durada d’aquesta primera pròrroga és de 1 de gener a 31 de 
desembre de 2018. 
 
En virtut d’això la companyia Zurich Insurance PLC ha fet arribar a la Diputació la 
proposta de pròrroga de l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial amb una 
prima total de 67.065,57 € (seixanta-set mil seixanta-cinc euros amb cinquanta-set 
cèntims) 
 
Igualment el servei de mediació en assegurances està licitat a favor de Ferrer & 
Ojeda SL pel CCDL i subrogat de la mateixa manera per l’ACM. La mediació no té 
cost afegit, però comporta el pagament de les primes a la corredoria esmentada. Per 
a l’exercici 2018 s’ha prorrogat també aquest servei per un any. 
Fonaments de dret 
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Els contractes d’assegurances són de caràcter privat, en quedar exclosos de la 
definició de contractes administratius que fa l’article 19.1 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que n’aprova el 
text refós). En aquest cas s’aplica l’article 20 de l’esmentat text legal on es disposa 
que els contractes privats de l’administració si bé en la seva preparació i adjudicació 
es regiran per la LCSP, tenen efectes i extensió regits per la normativa de dret privat. 
En quant a l’adjudicació de contractes la LCSP considera les associacions 
d’administracions com a sector públic (art. 3.1.i) i poder adjudicador (art. 3.3.c), motiu 
pel qual l’ACM pot regir-se i actuar per aquesta norma en matèria de contractació. Per 
analogia la seva Central de Contractació pot adjudicar contractes o signar acords 
marc per a la realització de serveis, subjectant l’adjudicació d’aquests a la legislació 
sobre contractació pública (art. 203.2 i 3 LCSP ). Les entitats locals mitjançant els 
corresponents acords poden adherir-se a aquests sistemes d’adquisició centralitzada, 
com va ser el cas de la Diputació primer en l’acord marc d’assegurances, ja esmentat, 
i posteriorment, per acord de Ple de 21 de novembre de 2017, amb caràcter més 
general per a béns, subministraments i serveis. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Renovar l’adhesió de la Diputació de Girona a la pòlissa d'assegurança de 
responsabilitat civil i patrimonial de la qual és prenedora l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM), i n’és adjudicatària la companyia Zurich Insurance 
PLC, sucursal en España (CIF W0072130H), per al període d’1 de gener a 31 de 
desembre 2018. 
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de 67.065’57 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 206/9330/22400.- Primes d’assegurances Patrimoni del pressupost de 
despeses de l’exercici 2018. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(c/ València 231, 6è, 08007, Barcelona). 
 
14. JG963/000025/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Area Promció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovar 
pròrroga assegurança responsabilitat autoritats i personal al servei de 
l'Administració 2018 (exp. 2017/1161) 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern de 15 de desembre de 2015 la Diputació de Girona 
va adherir-se a les pòlisses contractades pel Consorci Català de Desenvolupament 
Local (CCDL) en un acord marc destinat a les entitats locals de Catalunya.  
 
Les pòlisses d’assegurança que comprenia aquesta adhesió són: 
Danys a edificacions i instal·lacions (Lot 1), adjudicada a Segurcaixa Adeslas, SA de 
Seguros y Reaseguros.  
Vida del personal i membres de la corporació (Lot 2), adjudicada a Vida Caixa, SA de 
Seguros y Reaseguros. 
Accidents del personal i membres de la corporació (Lot 3), adjudicada a Zurich 
Insurance PLC, Sucursal en España. 
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Responsabilitat civil i patrimonial (Lot 5), adjudicada a Zurich Insurance PLC, Sucursal 
en España. 
Responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració (lot 6), 
adjudicada a Segurcaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros.  
 
El CCDL va acordar el 16 de febrer de 2016 la cessió de l’acord marc del servei de 
pòlisses d’assegurança per a entitats locals de Catalunya a favor de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), quedant aquesta en la posició del CCDL amb qualsevol 
efecte jurídic.  
 
La durada del contracte establerta pel CCDL era de dos anys, finalitzant el 31 de 
desembre de 2017, amb la possibilitat de pròrroga per dos anys més. 
 
En relació al lot 6 (responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de 
l’administració) la companyia AIG Europe Limited Sucursal en España va sol·licitar el 
traspàs al seu favor del contracte com a entitat asseguradora, tot mantenint les 
clàusules del contracte establertes en el seu moment. 
 
L’òrgan de contractació de l’ACM va resoldre favorablement a la petició en data 28 de 
desembre de 2017, donant-hi efectes des de 29 de desembre de 2017.  
 
En el cas de la Diputació de Girona el cost de la prima, en conseqüència, continua 
essent de 13.900,00 € per anualitat (tretze mil nou-cents euros) amb les mateixes 
condicions estipulades en l’acord marc. 
 
Per altra banda, el servei de mediació en assegurances està licitat a favor de Ferrer & 
Ojeda SL pel CCDL i subrogat de la mateixa manera per l’ACM. La mediació no té 
cost afegit, però comporta el pagament de les primes a la corredoria esmentada. Per 
a l’exercici 2018 s’ha prorrogat també aquest servei per un any. 
 
Fonaments de dret 
 
Els contractes d’assegurances són de caràcter privat, en quedar exclosos de la 
definició de contractes administratius que fa l’article 19.1 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que n’aprova el 
text refós). En aquest cas s’aplica l’article 20 de l’esmentat text legal on es disposa 
que els contractes privats de l’administració si bé en la seva preparació i adjudicació 
es regiran per la LCSP, tenen efectes i extensió regits per la normativa de dret privat. 
 
En quant a l’adjudicació de contractes la LCSP considera les associacions 
d’administracions com a sector públic (art. 3.1.i) i poder adjudicador (art. 3.3.c), motiu 
pel qual l’ACM pot regir-se i actuar per aquesta norma en matèria de contractació. Per 
analogia la seva Central de Contractació pot adjudicar contractes o signar acords 
marc per a la realització de serveis, subjectant l’adjudicació d’aquests a la legislació 
sobre contractació pública (art. 203.2 i 3 LCSP ). Les entitats locals mitjançant els 
corresponents acords poden adherir-se a aquests sistemes d’adquisició centralitzada, 
com va ser el cas de la Diputació primer en l’acord marc d’assegurances, ja esmentat, 
i posteriorment, per acord de Ple de 21 de novembre de 2017, amb caràcter més 
general per a béns, subministraments i serveis. 
 



 
  
 
 

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

Pel que fa a la cessió del contracte la clàusula 1ª de la pròrroga conté el compromís 
d’AIG Europe Limited (Sucursal en España) de continuar prestant el servei contractat 
segons els plecs aprovats en el seu moment i subjecció a les seves estipulacions 
(clàusula 3ª i 6ª). 
 
En virtut de l’anterior, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Renovar l’adhesió de la Diputació de Girona a la pòlissa d'assegurança de 
responsabilitat d’autoritats i personal al servei de l’Administració de la qual és 
prenedora l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), i n’és adjudicatària 
cessionària la companyia AIG Europe Limited (CIF W826878E), per al període d’1 de 
gener a 31 de desembre 2018. 
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de 13.900’00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 206/9330/22400.- Primes d’assegurances Patrimoni del pressupost de 
despeses de l’exercici 2018. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(c/ València 231, 6è, 08007, Barcelona) 
 
 
15. JG963/000026/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Informar expedient d'aprovació inicial 
de la modificació del text dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal 
de la Vall de Camprodon (exp. 2018/4591) 

 
El President de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon: Camprodon, 
Llanars, Molló, -Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter, sol·licita informe 
sobre en relació a l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts d’aquesta 
Mancomunitat, relatius al modificació els articles 15 (tresoreria) i 19 (secretaria – 
intervenció); segons el contingut adoptat a l’acord del ple de la Mancomunitat, de data 
12 de març de 2018, i amb el redactat següent: 
 
“Article 15 de la Tresoreria.  
Les funcions de Tresoreria seran exercides pel Tresorer de l’Ajuntament de 
Camprodon i comportarà l’exercici de les següents funcions: 
 
1.El maneig i custòdia de fons, valors i efectes de la Mancomunitat, de conformitat 
amb l’establert a les disposicions legals vigents. Aquesta funció comporta: 

a. La realització de cobraments i pagaments que correspongui als fons i valors de 
la Mancomunitat, de conformitat amb les disposicions legals vigents. 

b. L’organització de la custòdia dels fons, valors i efectes de conformitat amb les 
directrius marcades per la Presidència. 

c. Executar, d’acord amb les directrius de Presidència, les consignacions en bancs, 
caixa general de dipòsits i establiments anàlegs, autoritzant juntament amb 
l’interventor i el President/a els talons bancaris i demés ordres de pagament que 
es girin contra comptes oberts en establiments financers. 

d. Formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les 
disponibilitats dineràries de l’entitat per la puntual satisfacció de les seves 
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obligacions atenent a les prioritats legalment establertes, conforme a les 
directrius marcades per la Mancomunitat. 

 
2.La direcció superior de la recaptació dels ingressos de dret públic de la 
Mancomunitat. 
 
Article 19 Funcions reservades 
1.D’acord amb el que preveu la normativa aplicable, són funcions públiques 
necessàries a totes les corporacions locals, i també a la Mancomunitat: 

a.La de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. 
b.El control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària, 

i la comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
2.Les esmentades funcions, reservades a funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter estatal, seran exercides pel Secretari i per l’Interventor de 
l’Ajuntament de Camprodon.” 
 
Vist l’informe favorable emès per part de la Secretaria General i de conformitat amb 
l’article 44 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, la Junta de 
Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Informar favorablement la petició presentada per part del president de la 
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon: Camprodon, Llanars, Molló, -
Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter, de data 20 de març de 2018, que 
dóna trasllat de l'acord de la sessió extraordinària del ple de la Mancomunitat, data 12 
de març de 2018, de la modificació dels estatuts de l'ens, per.tal d’introduir una nova 
modificació del redactat dels articles 15 (Tresoreria) i 19 (Secretaria – Intervenció), 
d’acord amb el següent contingut  
 
“Article 15 De la Tresoreria.  
Les funcions de Tresoreria seran exercides pel tresorer de l’Ajuntament de 
Camprodon i comportarà l’exercici de les següents funcions: 
 

1. El maneig i custòdia de fons, valors i efectes de la Mancomunitat, de conformitat 
amb l’establert a les disposicions legals vigents. Aquesta funció comporta: 
 

a. La realització de cobraments i pagaments que correspongui als fons i valors de 
la Mancomunitat, de conformitat amb les disposicions legals vigents. 

b. L’organització de la custòdia dels fons, valors i efectes de conformitat amb les 
directrius marcades per la Presidència. 

c. Executar, d’acord amb les directrius de Presidència, les consignacions en 
bancs, caixa general de dipòsits i establiments anàlegs, autoritzant juntament 
amb l’interventor i el President/a els talons bancaris i demés ordres de 
pagament que es girin contra comptes oberts en establiments financers. 

d. Formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les 
disponibilitats dineràries de l’entitat per la puntual satisfacció de les seves 
obligacions atenent a les prioritats legalment establertes, conforme a les 
directrius marcades per la Mancomunitat. 
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2. La direcció superior de la recaptació dels ingressos de dret públic de la 
Mancomunitat. 

 
Article 19 Funcions reservades 
 

1. D’acord amb el que preveu la normativa aplicable, són funcions públiques 
necessàries a totes les corporacions locals, i també a la Mancomunitat: 

a. La de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal 
preceptiu. 

b. El control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i 
pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació. 

2. Les esmentades funcions, reservades a funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter estatal, seran exercides pel Secretari i per l’Interventor de 
l’Ajuntament de Camprodon.” 

 
Segon. Notificar el present acord a la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de 
Camprodon: Camprodon, Llanars, Molló, -Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga 
de Ter. 
 
16. JG963/000027/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Informar expedient de dissolució de 
l'agrupació constituïda pels Ajuntaments de Fontanilles i Gualta, pel 
sosteniment en comú del lloc de Secretaria Intervenció. (Exp. 2018/2489) 

 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de Fontanilles, mitjançant escrit de data 06/03/2018, 
demana informe a aquesta Diputació en relació als acords del Ple de l’Ajuntament de 
Fontanilles de data 2 de març de 2018 i de Gualta, de data 26 de juliol de 2017, pels 
quals s’aprova la dissolució de l’agrupació constituïda pels Ajuntaments Fontanilles i 
de Gualta pel sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció, 
reservat a funcionaris d’habilitació de caràcter nacional. 
 
Les peticions s’han traslladat a aquesta Diputació a efectes d’emetre consulta prèvia, 
de conformitat amb l’article 9 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional.  
 
Per la seva banda, l’article 9, apartats 2 i 4, del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel 
qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb 
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, preveu la 
competència  de la Conselleria de Governació i relacions Institucionals, per deixar 
sense efectes l’agrupació d’entitats, si els requisits que van donar lloc han 
desaparegut, i amb l’informe previ de les entitats supramunicipals corresponents. 
 
Atès que els ajuntaments peticionaris d’aquesta dissolució expressen en els seus 
respectius acords que l’antiguitat de l’agrupació originària es tradueix en el fet que no 
consta als ajuntaments respectius cap document de la seva constitució ni tampoc cap 
acord o estatut regulador sobre el règim de dedicació del secretari titular de 
l’agrupació en cadascun dels municipis i que, d’altra banda, des del 1999, la 
secretaria de l’agrupació roman vacant i els ajuntaments de Gualta i Fontanilles 
funcionen de manera totalment separada. 
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Vist l’informe favorable de la Secretaria General sobre l’expedient de dissolució de 
l’agrupació constituïda pels ajuntaments de Fontanilles i Gualta, la Junta de Govern, a 
proposta del president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Informar favorablement sobre l’expedient de dissolució de l’agrupació 
constituïda pels ajuntaments de Fontanilles i Gualta, als efectes de sosteniment en 
comú del lloc de Secretaria Intervenció. 
 
Segon. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats. 
 
17. JG963/000028/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificar el decret de Presidència de 
data 6-4-2018, relatiu a la modificació parcial de l'apartat vuitè del conveni 
de col·laboració amb CECOT INNOVACIÓ (exp. 2018/74) 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència de data 6 
d’abril de 2018, relativa a la modificació de l’apartat vuitè del conveni de col·laboració 
amb CECOT INNOVACIÓ. El text de la resolució es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària celebrada el 30 de 
gener de 2018, va aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la 
Fundació CECOT Innovació per a la consolidació del projecte REEMPRESA a la 
demarcació de Girona. Expedient 2018/74. 
S’ha detectat que en l’apartat vuitè del citat conveni, on hi consta el pressupost del 
projecte hi ha un error material en la transcripció literal dels costos d’execució del 
segon any. 
Concretament en l’apartat tercer diu: El costos per a l’execució de les activitats del 
projecte per a la segona anualitat, s’estimen en vint-i-nou mil dos cents seixanta-dos 
euros i quaranta-tres cèntims (28.151,00 €), impostos indirectes inclosos”, i hauria de 
dir: “ Els costos per a l’execució de les activitats del projecte per a la segona anualitat, 
s’estimen en vint-i-vuit mil cent cinquanta-un euro (28.151,00 €) impostor indirectes 
inclosos” 
De conformitat amb l’article 109.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que diu que les administracions 
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, 
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
Atès que l’acord  segon faculta àmpliament al president de la Diputació per a la 
signatura del present conveni i dels documents necessaris per la seva execució. 
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent 
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases de règim local), 
RESOLC 
Primer.- Modificar el text del conveni en l’apartat vuitè pressupost en la descripció 
dels costos del segon any amb el text següent:”Els costos per a l’execució de les 
activitats del projecte per a la segona anualitat, s’estimen en vint-i-vuit mil cent 
cinquanta-un euros ( 28.151,00 €), impostos indirectes inclosos”. 
Segon.- Donar compte a la propera junta de govern d’aquesta resolució 
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Tercer.- Notificar i trametre  a la FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ el conveni amb el 
contingut esmentat.” 
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica Administració i Hisenda ratifica l’esmentada 
resolució més amunt transcrita literalment, en tot el seu contingut i tal com ha estat 
redactada. 
 
 
18. JG963/000029/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Area Promció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovar 
tercera addenda del conveni amb Fundació bancària "La Caixa" (exp. 
2018/4109) 

 
En data 8 de maig de 2013, la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona i la Diputació de Girona van subscriure un acord de restitució de béns i de 
cessió de béns en comodat, segons el qual la Fundació ”la Caixa” i “la Caixa” 
procedien a restituir un conjunt d'obres i mobiliari propietat de la Diputació existents a 
les instal·lacions de CaixaForum Girona i al Centre Joan Riu, al mateix temps que es 
regulava la cessió d’un conjunt d'obres de la Diputació que la Fundació “la Caixa” 
passava a conservar en règim de comodat. En dates 11 de juliol de 2013 i 22 de juny 
de 2015 les parts van subscriure sengles addendes a l’acord per les quals es 
modificaven les relacions de peces inicials.  
 
L’annex 3 de l’Acord fa referència a 26 obres que quedaven cedides en comodat a la 
Fundació Bancària “la Caixa” pel fet d’estar inserides a l’edifici, les quals només 
podien ser restituïdes si no es perjudica l’immoble (pacte 14è de l’Acord).  
 
La Fundació Bancària “la Caixa” ha comunicat, mitjançant escrit de 5 d’abril de 2018, 
que han observat que la peça núm. 23 de l’Annex 3 de l’Acord (“Escut de gremis”), 
que constava com a inserida a l’edifici, en realitat no ho està i es troba exempta i 
degudament conservada a les instal·lacions de CaixaForum, i manifesten la voluntat 
de restituir l’esmentada peça a la Diputació.  
 
La peça té les característiques següents: 
 

Núm.  Títol Mides Ref. Inventari 
Diputació 

Ubicació 

23 Escut de Gremis 42 x 42 
cm 

002.555  

 
En virtut de l'anterior, procedeix adoptar un acord que aprovi una addenda de 
modificació de l’acord inicial de 8/05/2013, a través del qual s’accepti la restitució de la 
peça núm. 23 (Escut de Gremis) que consta a l’annex 3 de l’Acord, al mateix temps 
que es formalitzi la seva entrega a la Diputació.   
 
Vist l’informe del Servei de serveis generals i patrimoni de la Secretaria General.  
Atesos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda: 
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Primer. Aprovar l'addenda núm. 3 a l'acord de restitució de béns i cessió de béns en 
comodat, subscrit en data 8 de maig de 2013 entre la Diputació de Girona, la Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona i la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, el text del qual es transcriu literalment: 
 

“ADDENDA Nº3 A L'ACORD DE RESTITUCIÓ DE BÉNS I CESSIÓ DE BÉNS EN 
COMODAT 
A Girona, el __ de ________ de 2018 
REUNITS 
 
D’UNA PART: el Sr. Rafael Fernando Chueca Blasco, actuant en nom i representació de la 
FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (d’ara 
endavant, també, la Fundació Bancària “la Caixa”), entitat amb NIF G-58899998, i amb 
domicili a Palma (Illes Balears), plaça Weyler, 3, codi postal 07001, inscrita al Registre de 
Fundacions del Ministerio de Justicia amb el número 1658 i al Registre Mercantil de 
Barcelona, tom 20397, foli 1, full B5614, número 3003. 
 
I D’UNA ALTRA PART: el Sr. .............., actuant en nom i representació, en qualitat de 
...................., de la DIPUTACIÓ DE GIRONA (d’ara en endavant, també, la DIPUTACIÓ), 
amb domicili a Girona, Pujada de Sant Martí, 4-5. 
 
I d’ara en endavant, la Fundació Bancària “la Caixa” i la “DIPUTACIÓ” anomenades 
conjuntament com les Parts. 
 
RECONEIXENT-SE les Parts en la qualitat en la que intervenen, capacitat jurídica general 
suficient per a obligar-se i contractar i, en conseqüència, per a aquest acte, 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que en data 8 de maig de 2013, la Diputació, la Fundació “la Caixa” i “la Caixa” van 
subscriure un acord de restitució de béns i cessió de béns en comodat (en endavant 
“l’Acord”), segons el qual la Fundació ”la Caixa” i “la Caixa” (en el lloc de les quals 
actualment intervé la Fundació Bancària “la Caixa”, arrel de la transformació de “la Caixa” 
en Fundació Bancària “la Caixa” i de la cessió d’actius i passius de la ja dissolta Fundació 
“la Caixa” també a favor d’aquesta entitat) procedien a restituir un conjunt d'obres i mobiliari 
propietat de la Diputació existents a les instal·lacions de CaixaForum Girona i al Centre 
Joan Riu, al mateix temps que es regulava la cessió d’un conjunt d'obres de la Diputació 
que la Fundació “la Caixa” passava a conservar en règim de comodat. 
 
II.- Que en data 11 de juliol de 2013, les parts van subscriure una Addenda per la qual es 
modificava la relació de peces incloses a l'annex 1 de l'Acord. 
 
III.- Que en data 22 de juny de 2015, les parts van subscriure una segona Addenda per la 
qual es modificava la relació de peces incloses a l'annex 2 de l'Acord.  
 
IV.- Que l’annex 3 de l’Acord fa referència a 26 obres que quedaven cedides en comodat a 
la Fundació Bancària “la Caixa”  pel fet d’estar inserides a l’edifici, les quals només podien 
ser restituïdes si no es perjudica l’immoble (pacte 14è de l’Acord).  
 
V.- Que la Fundació Bancària “la Caixa” ha observat que la peça núm. 23 de l’Annex 3 de 
l’Acord (“Escut de gremis”), que constava com a inserida a l’edifici, en realitat no ho està, i 
es troba exempta i degudament conservada a les instal·lacions de CaixaForum. 
 
En virtut de tot l'anterior, les Parts de mutu acord convenen en atorgar la present Addenda 
nº3 a l'Acord de restitució de béns i cessió de béns en comodat subscrit en data 8 de maig 
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de 2013, en els següents termes:  
 
PACTES 
 
Primer.- La Fundació Bancària “la Caixa”  fa entrega a la Diputació de Girona de la peça 
núm. 23 (Escut de gremis) que consta a l’Annex 3 de l’Acord i que es troba a CaixaForum 
Girona (abans Fontana d’Or). 
 
Les parts reconeixen que l’Annex 3b- Reproducció dels bens en comodat (elements inserits 
a l’edifici) de l’Acord en el que consten les fotografies dels béns a restituir, reprodueix 
fidelment el bé que s’entrega a la Diputació de Girona. 
 
La Diputació de Girona declara que ha rebut el bé descrit als paràgrafs anteriors en les 
condicions d’estat i conservació degudes, tal i com es mostra a la fotografia de l’Annex 3b. 
 
En conseqüència, s’acorda modificar l’Annex 3b- Reproducció dels bens en comodat 
(elements inserits a l’edifici) de l’Acord, entenent-se eliminada la peça nº23 (Escut de 
gremis). 
 
La restitució d’aquesta peça nº23 es regula en base al que es preveu en l'Acord, i 
especialment en el seu títol II. 
 
Segon.- La present Addenda constitueix una modificació de la relació de peces incloses a 
l'Annex 3b de l'Acord subscrit en data 8 de maig de 2013, el qual manté la vigència de totes 
les seves clàusules. 
 
I, en prova de conformitat de tot el que antecedeix i que acorden els compareixents en les 
representacions respectives que ostenten, subscriuen aquest document en dos exemplars 
duplicats i amb un únic efecte a la ciutat i en la data assenyalades més amunt.  
Fundació Bancària “la Caixa” 
 

 Diputació de Girona” 

 
Segon. Facultar el president de la Diputació per a la signatura de l'indicada addenda i 
per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la seva efectivitat. 
 
Tercer. Disposar que per part del Servei de serveis generals i patrimoni es prengui 
nota a l'Inventari de béns de la Diputació de les modificacions que corresponguin 
resultat del present acord. 
 
Quart. Notificar el present acord al Museu d'Art de Girona, a la Fundació Bancària “la 
Caixa”, a l'Àrea de Cultura de la Diputació i a la Intervenció de fons. 
 
 
19. JG963/000030/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Area Promoció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovació 
de pròrroga de l'assegurança de vida del personal i membres de la 
corporació per a l'exercici 2018 (exp. 2017/1760) 

 
Antecedents 
Per acord de la Junta de Govern de 15 de desembre de 2015 la Diputació de Girona 
va adherir-se a les pòlisses contractades pel Consorci Català de Desenvolupament 
Local (CCDL) en un acord marc destinat a les entitats locals de Catalunya.  
Les pòlisses d’assegurança que comprenia aquesta adhesió són: 
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a) Danys a edificacions i instal·lacions (Lot 1), adjudicada a Segurcaixa 
Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros.  

b) Vida del personal i membres de la corporació (Lot 2), adjudicada a Vida 
Caixa, SA de Seguros y Reaseguros. 

c) Accidents del personal i membres de la corporació (Lot 3), adjudicada a 
Zurich Insurance PLC, Sucursal en España. 

d) Responsabilitat civil i patrimonial (Lot 5), adjudicada a Zurich Insurance 
PLC, Sucursal en España. 

e) Responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració 
(lot 6), adjudicada a Segurcaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros.  

El CCDL va acordar el 16 de febrer de 2016 la cessió de l’acord marc del servei de 
pòlisses d’assegurança per a entitats locals de Catalunya a favor de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), quedant aquesta en la posició del CCDL amb qualsevol 
efecte jurídic.  
La durada del contracte establerta pel CCDL era de dos anys, finalitzant el 31 de 
desembre de 2017, amb la possibilitat de pròrroga per dos anys més. 
Per resolució de la Central de Contractació de l’ACM de 12 de desembre de 2017 
s’ha acordat una primera pròrroga del contracte d’assegurances del lot 2 (vida del 
personal i membres de la corporació) adjudicat a VidaCaixa, SA de Seguros y 
Reaseguros (CIF A58333261). La durada d’aquesta primera pròrroga és de 1 de 
gener a 31 de desembre de 2018. 
En virtut d’això la companyia VidaCaixa ha fet arribar a la Diputació la proposta de 
pròrroga de la pòlissa de vida del personal i membres de la Corporació amb una 
prima total de 42.037,13 € (quaranta-dos mil trenta-set euros amb tretze cèntims). 
Degut a les característiques d’aquest tipus de pòlisses, lligada a les variacions de la 
plantilla de personal, es poden produir variacions en el seu import total, que 
s’expressen mitjançant els oportuns suplements que emet la companyia 
asseguradora. 
Igualment el servei de mediació en assegurances està licitat a favor de Ferrer & 
Ojeda SL pel CCDL i subrogat de la mateixa manera per l’ACM. La mediació no té 
cost afegit, però comporta el pagament de les primes a la corredoria esmentada. Per 
a l’exercici 2018 s’ha prorrogat també aquest servei per un any. 
 
Fonaments de dret 
Els contractes d’assegurances són de caràcter privat, en quedar exclosos de la 
definició de contractes administratius que fa l’article 19.1 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que n’aprova el 
text refós). En aquest cas s’aplica l’article 20 de l’esmentat text legal on es disposa 
que els contractes privats de l’administració si bé en la seva preparació i adjudicació 
es regiran per la LCSP, tenen efectes i extensió regits per la normativa de dret privat. 
En quant a l’adjudicació de contractes la LCSP considera les associacions 
d’administracions com a sector públic (art. 3.1.i) i poder adjudicador (art. 3.3.c), motiu 
pel qual l’ACM pot regir-se i actuar per aquesta norma en matèria de contractació. Per 
analogia la seva Central de Contractació pot adjudicar contractes o signar acords 
marc per a la realització de serveis, subjectant l’adjudicació d’aquests a la legislació 
sobre contractació pública (art. 203.2 i 3 LCSP ). Les entitats locals mitjançant els 
corresponents acords poden adherir-se a aquests sistemes d’adquisició centralitzada, 
com va ser el cas de la Diputació primer en l’acord marc d’assegurances, ja esmentat, 
i posteriorment, per acord de Ple de 21 de novembre de 2017, amb caràcter més 
general per a béns, subministraments i serveis. 
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En virtut de l’anterior, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Renovar l’adhesió de la Diputació de Girona a la pòlissa d'assegurança de 
vida del personal i membres de la Corporació, de la qual és prenedora l'Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM), i n’és adjudicatària la companyia 
VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros (CIF A58333261), per al període d’1 de 
gener a 31 de desembre 2018. 
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de 42.037’13 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 206/9330/22400.- Primes d’assegurances Patrimoni del pressupost de 
despeses de l’exercici 2018, sens perjudici de les possibles variacions que es 
produeixin en el transcurs de l’exercici a conseqüència de les altes i baixes de 
personal, que s’expressaran en els suplements oportuns que emeti la companyia 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(c/ València 231, 6è, 08007, Barcelona) 
 
 
20. JG963/000019/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Concedir subvenció a l'Ajuntament de Cassà de La 
Selva- Fira del Tap-2018 (exp. 2018/2387) 

 
Vista la sol·licitud de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, de data 1 de març de 2018, 
en què sol·licita una subvenció de 20.000,00 € per a l’organització de la Fira del Tap, 
amb un pressupost de 65.643,00 €. 
 
Vist l’informe del cap de Medi Ambient,  de data 4 d’abril de 2018, que es transcriu 
íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal: 
“INFORME DEL CENTRE GESTOR DE MEDI AMBIENT 
Assumpte: Ajut a l’ajuntament de Cassà de la Selva per a l’organització de la 2a Fira 
del Tap. Exp. 2018/2387 
Vista la sol·licitud de l’ajuntament de Cassà de la Selva, de data 1 de març de 2018, a 
la qual sol·licita una subvenció de 20.000,00 euros per a l’organització de la 2a Fira 
del Tap, amb un pressupost de 65.643,00 euros. 
S'INFORMA 
Que el Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2018 conté la l'aplicació 
pressupostària nominativa 300/4190/46210 “A l’Ajuntament de Cassà de la Selva – 
Fira del Tap”, amb un crèdit de 20.000,00 €. 
Que l'ajut s'ha de formalitzar mitjançant resolució, la qual conté el contingut mínim 
establert per l'article 17 de l'Ordenança general de subvencions. 
Que s'ha verificat que l’ajuntament de Cassà de la Selva està al corrent de les seves 
obligacions amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social. 
Que l'aprovació del text de la resolució correspon al president de la Diputació de 
Girona. 
D’acord amb això, s’informa favorablement la concessió d’un ajut de 20.000,00 €, que 
correspon a un 30,47% del pressupost presentat.“ 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
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Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2018/2387 Ajuntament de Cassà de La Selva P1704900H 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

celebració de la fira del Tap els dies 8, 9 i 10 de juny de 2018 Corrent 

Cost de l’objecte de la subvenció (en 
€) 

Import de la subvenció (en 
€)  

% de finançament 

65.643,00 20.000,00 Import fix 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 20.000,00 € amb càrrec l’aplicació 
pressupostària següent: 
 
Aplicació 
pressupostària 

Nom aplicació pressupostària Import 

300/4190/46210 A l’Aj. Cassà de la Selva – Fira del Tap 20.000,00 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar 
despeses d’una altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el període 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de 
2018 i finalitza el 15 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, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions i altres ingressos 
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total 
de l’activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que el beneficiari 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 que 
finalitza el 31 d’octubre de 2018, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu 
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normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 

 
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què constin imatges de la 
fira, així com el nombre d’expositors i de visitants. 
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.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
al punt quart, 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 2 anys un cop acabat el 
projecte. 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, 
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publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari haurà de fer constar el 
suport de la diputació de Girona en els cartells de la fira i els fulletons que editi, així 
com en la web de la fira.  
 
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: 

 
c) 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. 

d) 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. 
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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.  
 
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.  

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
El departament de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern 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. 
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b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
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. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
21. JG963/000020/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb la 
Federació d'ADF de Les Gavarres per al servei de prevenció d'incendis 
forestals als massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí 
durant la campanya 2018. Exp. 2018/878.  

 
Els Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí són espais inclosos al 
Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura 2000 pels seus valors 
naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis forestals per la Generalitat de 
Catalunya i estan inclosos dins perímetres de protecció prioritària. D’altra banda, 
aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual cosa obliga als seus òrgans 
gestors, així com a les administracions i altres ens implicats en la seva protecció a 
plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la informació als visitants i la 
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, col·laborant, d’aquesta manera, en la 
gestió dels mateixos. 
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La Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de Medi 
Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF, i 
associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
 
La Federació d'ADF de les Gavarres, té competències, objectius, mitjans i interessos 
en la prevenció d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades al 
llarg de les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, i el Pla de l'Estany, on 
s’inclouen entre d'altres els espais naturals d’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres, i el 
Montgrí i que així mateix col·labora amb les ADF, els Ajuntaments i els òrgans gestors 
dels espais naturals.  
 
Les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals. 
 
Vist que d’acord amb l’article 22.2 de la Llei general de subvencions i l’article 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona és procedent concedir 
subvencions directes quan estiguin consignades nominativament en el pressupost 
general de la Diputació. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient de data 10 d’abril de 2018. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la formalització d’un conveni amb la Federació d’ADF de Les 
Gavarres, del següent tenor literal: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA 
FEDERACIÓ D'ADF DE LES GAVARRES PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS ALS MASSISSOS DE L'ARDENYA-CADIRETES, LES 
GAVARRES I EL MONTGRÍ DURANT LA CAMPANYA 2018. 
CN/2710 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Pere Vila i Fulcarà, 
assistit pel Secretari General, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern de .................... 
Federació d'ADF de Les Gavarres, amb NIF G17956202, representada pel seu 
president, el Sr. Melcior Soler i Sala en virtut de les facultats conferides per acord de 
la Junta de l’entitat de .................... 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Que els Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí són espais 
inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura 2000 pels 
seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis forestals per la 
Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins perímetres de protecció prioritària. 
D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual cosa obliga als 
seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens implicats en la seva 
protecció a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la informació als visitants 
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i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, col·laborant, d’aquesta manera, 
en la gestió dels mateixos. 
Que la Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de 
Medi Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, 
ADF, i associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
Que la Federació d'ADF de les Gavarres, té competències, objectius, mitjans i 
interessos en la prevenció d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF 
associades al llarg de les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, i el Pla 
de l'Estany, on s’inclouen entre d'altres els espais naturals d’Ardenya-Cadiretes, les 
Gavarres, i el Montgrí i que així mateix col·labora amb les ADF, els Ajuntaments i els 
òrgans gestors dels espais naturals.  
Que ambdues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals, i en virtut 
d’això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER. L’objecte del present conveni de col·laboració entre la Federació d'ADF de 
les Gavarres (en endavant la Federació) i la Diputació de Girona, és la participació 
econòmica d’aquesta darrera en el finançament d'un servei de prevenció d’incendis 
forestals als Massissos de l’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí amb un 
pressupost de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €), d’acord amb la valoració que 
figura a l’annex I, i la participació material de la Federació amb vehicles, material i 
instal·lacions de coordinació de la Federació i les ADF Federades. 
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva una bestreta del 90% sobre l'import, en 
favor de la Federació, un cop signat el conveni; la resta serà abonada una vegada 
presentada la certificació final a l'acabament de la campanya, sempre prèvia 
justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al pressupost d'enguany. 
Els lliuraments parcials s’entendran a compte de la liquidació definitiva. 
TERCER. La quantitat esmentada serà destinada a la contractació de personal 
laboral especialista en prevenció d'incendis, així com a les despeses de gestió i 
coordinació, assegurança, gestoria, riscos laborals, EPIS, i de combustible, 
organitzant un servei de prevenció d’incendis forestals amb les característiques que 
es detallen a continuació: 

-  El servei de prevenció d’incendis tindrà una durada de seixanta-set (67) dies, 
corresponents al període comprès entre el 28 de juny i el 2 de setembre 
(ambdós inclosos). Aquest consistirà en un servei itinerant de detecció i 
informació, i de primera intervenció en petits focs. Aquesta activitat es durà a 
terme tots els dies de la setmana entre les 11:30 i les 18:30, en vehicles tot 
terreny equipats amb motobomba, i serà realitzada per un total de quatre 
vehicles, dos a Gavarres i un a cada un dels altres massissos. Dels onze oficials 
contractats durant el servei n'hi haurà vuit en actiu, dos patrullant en cada un 
dels vehicles.  
L'import del conveni serà destinat per tant a la contractació de 11 persones de 
camp, amb la categoria d’especialistes en prevenció d'incendis (en base al què 
estableix el conveni col·lectiu per al sector forestal d’activitats forestals de 
Catalunya número 79100045012013), per un període de seixanta-set dies, així 
com un tècnic de coordinació, les despeses de gestió quant a la coordinació, 
l'assegurança i la prevenció dels riscos laborals, els EPIs i la despesa de 
combustible dels vehicles. Aquest servei serà organitzat i dirigit per la Federació 
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en coordinació amb la Diputació de Girona, els òrgans gestors dels espais 
naturals, els ajuntaments locals, el Servei de Prevenció d’Incendis de la 
Generalitat de Catalunya, el Cos d’Agents Rurals i els Bombers.  

L’elecció del personal a contractar anirà a càrrec de la Federació, i no hi haurà en cap 
cas vincle laboral entre les persones contractades i la Diputació de Girona. A aquest 
efecte la Federació contractarà personal en funció de les proves de selecció definides 
per ella mateixa, en bases que comunicarà a l’Àrea d’acció territorial de la Diputació i 
farà públiques. El personal haurà de tenir la categoria d’especialista en prevenció 
d'incendis segons el que estableix el 1er conveni col·lectiu de treball per al sector 
d'activitats forestals de Catalunya amb codi 79100045012013. El personal haurà de 
ser coneixedor de l'espai natural on realitzarà el servei, amb experiència en la 
prevenció d'incendis forestals, així com dels cossos implicats en la lluita contra els 
incendis forestals. 
Funcionament del servei: 

Període Personal en 
servei 

Nombre de 
dies 

Zones Hores a la  
setmana 

horari 

28 de juny – 2 
de setembre* 

8 
 

67 Ardenya, 
Gavarres, 
Montgrí 
  

49 h 11:30 a 18:30 

*Ambdós inclosos 
La Federació establirà un calendari dels torns del servei, tot i que aquest serà 
indicatiu, les dates i horaris de treball de cadascun dels agents seran determinats per 
la Federació conjuntament amb el servei de prevenció d’incendis forestals, els 
bombers i els agents rurals. 
El servei consistirà en la realització de rutes predeterminades en l'espai natural 
corresponent. Les rutes es realitzaran en vehicles tot terreny equipats amb un equip 
de transmissions, un conjunt d’extinció amb una motobomba per a primera 
intervenció, material per a primera intervenció en l’extinció de connats d’incendi i 
altres eines per a l’actuació en l’entorn forestal. La tasca del personal de camp 
consistirà en la detecció de columnes de fum, focs, elements o fets amb risc d'incendi 
i també altres incidències de caràcter mediambiental, informació als visitants del risc 
d'incendi de l'espai i normes per a la prevenció. També podrà formar part de les 
tasques del personal de camp la primera intervenció en cas de petits focs.  
Les persones que realitzen el servei resten obligades a indicar l’inici i la fi d'aquest al 
coordinador mitjançant les emissores de ràdio presents en el vehicle. 
Zona d’actuació: Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, de les Gavarres i del Montgrí, 
segons instruccions de la Federació, en coordinació amb l'ens gestor de l'espai 
natural, el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, el Cos d’Agents Rurals i els 
bombers. 
Durant el servei (28 de juny – 2 de setembre): 
El servei s’organitzarà de forma que cada dia hi haurà dos vehicles al Massís de les 
Gavarres i un en cada un dels altres espais, amb dues persones en cada vehicle, en 
horari de 11:30 a 18:30 h i cada dia del 28 de juny al 2 de setembre (ambdós 
inclosos).  
Tots els vehicles disposaran d’equips emissors-receptors, que seran cedits per la 
Federació o les ADF federades. La Federació o ADF federades aportaran, a més dels 
quatre vehicles, l'equipació d'intervenció, infraestructura administrativa, sala de 
control, xarxa de videovigilància i xarxa de comunicacions i posicionament. 
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La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions 
concretes i supervisió del tècnic responsable de la Federació.  
En dies de baix risc (ALFA 0) el personal del servei de prevenció d’incendis forestals 
podrà realitzar petits treballs de manteniment d’infraestructures de prevenció 
d’incendis (pistes, senyalitzacions, vorals, punts d’aigua, entorns d’espai d’afluència 
pública) sota indicació del coordinador i sota responsabilitat de la Federació. 
En qualsevol cas, les activitats preferents del personal són la detecció i la informació. 
La possible primera intervenció d’aquests es limitarà en cas necessari a l’extinció de 
connats d’incendi quan aquesta no impliqui risc per a la seguretat del personal. La 
Federació redactarà un protocol d'actuació en què s'especificaran les tasques per a 
què el personal de camp és apte, en funció del seu nivell de formació i de la cobertura 
de la seva assegurança. Serà responsabilitat de la Federació que les activitats 
portades a terme per aquests es limitin a aquestes.  
La quantitat esmentada en l'apartat primer 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. 
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu ordinari de 
les despeses i una memòria. Es considerarà despesa elegible la que s’hagi meritat 
abans del termini de justificació, encara que no hagi estat efectivament pagada dins 
d’aquest termini. 
QUART. Es fa constar que la quantitat expressada en la clàusula primera precedent 
correspon al 100% de la despesa corresponent als següents conceptes (detallat en 
annex I): 

- La contractació laboral, durant els mesos corresponents a la durada del servei, 
d’onze persones amb la categoria d’especialistes en prevenció d'incendis, 
inclosa la remuneració salarial, les quotes de la Seguretat Social, i qualsevol 
altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de la Federació. 

-  La contractació d'un tècnic per a la coordinació del servei. 
-  Les despeses de prevenció de riscos laborals. 
-  L'assegurança del conveni i de RC. 
-  Les despeses de gestoria. 
- Les despeses de combustible dels vehicles, segons càlcul aproximat equivalent 

de 460 km al dia comptant els 4 vehicles, i la retolació dels vehicles a fi de 
complir els requisits de publicitat.  

-  L'adquisició de vestuari i EPI adaptat a la normativa. 
Si bé es preveu el pagament del 100% de l’import de la despesa, aquesta subvenció 
podrà ser compatible amb altres quan aquestes cobreixin conceptes no previstos en 
aquest conveni i que puguin formar part del servei descrit, o bé conceptes 
contemplats en aquest conveni que superin l’import previst. En qualsevol cas no hi 
podrà haver sobrefinançament. 
CINQUÈ. Els vehicles del servei exhibiran el logotip de la Diputació de Girona. Així 
mateix, la Federació farà constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi de la campanya objecte 
d’aquest conveni, així com en tota la documentació que emeti, de caràcter tècnic o 
dels anteriorment esmentats. 
SISÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, quedarà 
extingit pel seu compliment el dia 30 de novembre d'enguany, o fins que s’hagin 
executat els compromisos assumits. Així mateix, s’estableix aquesta data com a límit 
per a la justificació de les despeses. 
SETÈ. La quantitat a pagar es modificarà d'ofici: 
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- En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de 
justificar, segons el que estableixi el present conveni. 

- En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al 
que s'ha de justificar. 

En ambdós casos es procedirà a modificar l'import establert, per ajustar-lo al que 
efectivament hagi estat justificat correctament. 
El president serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per 
resoldre els recursos que s’interposin. 
VUITÈ. 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. 
NOVÈ. 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 inversió, 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.  
DESÈ. 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, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest 
conveni en el lloc i la data que s’assenyalen. 
Santa Cristina d'Aro, Per la Federació d'ADF de les Gavarres El president Melcior 
Soler i Sala Girona, Per la Diputació de Girona El president Pere Vila i Fulcarà El 
secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
ANNEX I       
COST DEL DISPOSITIU DE PREVENCIÓ D'INCENDIS A ARDENYA-
GAVARRES-MONTGRÍ 
COORDINADORS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS 11   

Període de servei: 
28 de juny –2 de setembre (67 
dies)    

Horari:  11:30 – 18:30 h (7 hores)    
COSTOS       Cost   
            
Vigilant       47.923,00   
Coordinació     2.870,46   
TOTAL PERSONAL     50.793,46   
Assegurances     571,11   
Prevenció de riscos      253,50   
Vestuari i EPI     3.036,08   
Despeses de gestoria   1.320,85   
Combustible Nº vehicles Km dia     
    4 460 4.025,00   
TOTAL    60.000,00 ”  
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 60.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/48008 del pressupost d’enguany. 
 
Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i 
dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
Quart. Traslladar el present acord a la Federació d'ADF de Les Gavarres. 
 
 
22. JG963/000022/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la cessió de dades lídar de la 
província de Girona (exp. 2018/4187)  

 
En virtut d’allò establert per l’article 152 de la Llei 2/2014 de 27 de gener de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, correspon a I’ICGC l’exercici de 
les competències de la Generalitat de Catalunya sobre geodèsia i cartografia, sobre la 
infraestructura de dades espacials de Catalunya, sobre les actuacions relatives al 
coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl, sobre el 
desenvolupament i manteniment de la xarxa sísmica, i l’estudi i avaluació dels riscos 
geològics, entre d’altres competències. 
 
Segons l’article 36.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, són competències pròpies de la Diputació, la 
prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis en els municipis de menys de 
20.000 habitants, quan aquests no precedeixin a la seva prestació. 
 
L’ICGC disposa de dades lídar capturades amb un sensor de la seva propietat. 
LIDAR de l'anglès (Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and 
Ranging) és una tecnologia òptica de teledetecció que mesura la distància des d'un 
punt emissor a qualsevol objecte o superfície mediant l'ús d'un làser polsat. La 
distància a l'objecte es calcula mesurant el retard en temps des de l'emissió de 
l'impuls de llum làser fins a la seva reflexió. 
 
La Diputació està interessada en aquestes dades lídar per al seu ús per al 
desenvolupament d’un índex de vulnerabilitat d’interfase urbano-forestal per a totes 
les edificacions de la província de Girona, amb l’objectiu de classificar les edificacions 
segons el risc d’incendi potencial i dimensionar les infraestructures necessàries per a 
la prevenció d’incendis en zones habitades. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient del dia 18 d’abril de 2018. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la formalització d’un conveni amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya per a la cessió de dades lídar de la província de Girona, del següent tenor 
literal: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC 
DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA CESSIÓ DE DADES 
LIDAR DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA 
CN/3765 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (en endavant, ICGC), entitat de dret 
públic sotmesa a l’ordenament jurídic privat, creada per la Llei 2/2014, de 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, amb domicili 
al Parc de Montjuïc s/n de Barcelona i NIF Q-0801980-D, representat pel seu director, 
el Sr. Jaume Massó i Cartagena, amb DNI núm. ---- 681-L, d’acord amb l’escriptura 
d’apoderament atorgada davant el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona, Sr. 
Adolfo Bujarrabal Antón, en data 21 de febrer de 2017 i amb número de protocol 278. 
La Diputació de Girona (en endavant, la Diputació), amb NIF P1700000A, 
representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Pere Vila Fulcarà, facultat per a aquest acte 
per acord de la Junta de Govern de data .............. i assistit pel Sr. Jordi Batllori i 
Nouvilas, secretari general de la corporació. 
Les parts signats es reconeixen mútuament la competència i capacitat suficient per a 
la formalització del present Conveni de col·laboració i 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
I. En virtut d’allò establert per l’article 152 de la Llei 2/2014 de 27 de gener de 

mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, correspon a I’ICGC 
l’exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre geodèsia i 
cartografia, sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, sobre les 
actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el 
subsòl, sobre el desenvolupament i manteniment de la xarxa sísmica, i l’estudi i 
avaluació dels riscos geològics, entre d’altres competències. 

II. Segons l’article 36.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, són competències 
pròpies de la Diputació, la prestació de serveis de prevenció i extinció 
d’incendis en els municipis de menys de 20.000 habitants, quan aquests no 
precedeixin a la seva prestació. 

III. L’ICGC disposa de dades lídar capturades amb un sensor de la seva 
propietat. 

IV. La Diputació està interessada en aquestes dades lídar per al seu ús per al 
desenvolupament d’un índex de vulnerabilitat d’interfase urbano-forestal 
per a totes les edificacions de la província de Girona, amb l’objectiu de 
classificar les edificacions segons el risc d’incendi potencial i dimensionar 
les infraestructures necessàries per a la prevenció d’incendis en zones 
habitades. 

V. En aquest marc legal, interessa a les parts signants regular els termes de 
la cessió de les esmentades dades, així com articular els mitjans 
corresponents i establir els compromisos adients per a llur execució. 

D’acord amb l’exposat, i per tal de reflectir documentalment els compromisos assolits, 
les parts subscriuen el present Conveni de col·laboració, amb subjecció a les 
següents 
CLÀUSULES 
Primera. Objecte  
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L’objecte d’aquest Conveni és l’establiment d’un marc de col·laboració per a la cessió 
de dades lídar per al desenvolupament d’un índex interfase urbano-forestal per a 
totes les edificacions de la província de Girona, amb l’objectiu de classificar les 
edificacions segons el risc d’incendi potencial i dimensionar les infraestructures 
necessàries per a la prevenció d’incendis en zones habitades. 
Segona. Obligacions de les parts 
Les obligacions són les que es descriuen a continuació i són assumides com a 
compromisos i obligacions de les parts. 

 Obligacions de l’ICGC:  
- L’ICGC lliurarà el núvol de punts lídar del darrer vol disponible de 

tota la província de Girona en format LAS classificats per macros 
automàtiques. D’aquestes dades classificades automàticament 
no se n’hauran extret les torres elèctriques, que necessiten una 
edició manual. Aquest lliurament es realitzarà mitjançant la bústia 
FTP de l’ICGC a la qual la Diputació de Girona hi té accés. 

 Obligacions de la Diputació:  
- Farà servir les dades exclusivament per al què s’indica a la clàusula 

primera d’aquest conveni. 
- En qualsevol producte, ja sigui digital o imprès, haurà de citar 

que les dades són propietat de l’ICGC i que han estat cedides 
per a l’ús que s’explica a la clàusula primera. 

- Lliurarà a l’ICGC un exemplar dels resultats de l’estudi. 
Tercera. Finançament 
La cessió de dades objecte del present Conveni de col·laboració no comporta cap 
contraprestació econòmica. 
Quarta. Propietat del servei 
Les dades lídar aportades per l’ICGC a la Diputació per a la realització de les tasques 
contemplades en aquest Conveni de col·laboració són propietat de l’ICGC. Les dades 
resultants del desenvolupament d’un índex interfase urbano-forestal per a totes les 
edificacions de la província de Girona seran propietat de la Diputació, la qual s’obliga 
a lliurar un exemplar dels resultats a l’ICGC. 
Cinquena. Entrada en vigor i vigència  
EI present Conveni de col·laboració entrarà en vigor des de la seva signatura. 
S’extingirà quan s’hagi produït el lliurament de les dades. 
Sisena. Causes de resolució  
Les causes de resolució del present Conveni de col·laboració són les que 
s’estableixen a continuació: 

- El transcurs del termini de vigència del Conveni sense que s’hagi acordat la 
seva pròrroga ens els terminis establerts en la clàusula cinquena. 

- L’acord unànime dels signants. 
- L’ incompliment de les obligacions i compromisos assumits per les parts 

signants. 
Setena. Control i seguiment  
EI seguiment del present Conveni de col·laboració serà exercit, per part de l’ICGC, 
per la Unitat de Gestió de Projectes i per part de Diputació, pel Servei de Medi 
Ambient. 
Vuitena. Règim d’acords i solució de controvèrsies 
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Les parts convenen resoldre de manera amistosa els possibles conflictes o les 
possibles divergències que poguessin sorgir durant la vigència del present Conveni 
de col·laboració, per mitjà de la Unitat de Gestió de Projectes de l’ICGC. 
No obstant això, quan no sigui possible arribar a cap acord, els jutjats i tribunals de 
Barcelona de l’ordre contenciós-administratiu, seran els competents per a dirimir 
qualsevol qüestió que pogués sorgir entre les parts sobre la interpretació i/o 
compliment dels pactes continguts en el present Conveni de col·laboració, sotmetent-
se aquestes a la seva jurisdicció i competència, renunciant de forma expressa a 
qualsevol altre fur que els pogués correspondre. 
Novena. Dades de caràcter personal 
Les parts atorguen llur consentiment exprés per a què les seves dades personals, tant 
les que consten al present Conveni de col·laboració, com les que, derivades del 
mateix, s’integrin als seus respectius fitxers, siguin tractades com correspongui i 
determini la normativa legal vigent en cada moment, amb l’objectiu i finalitat d’obtenir 
una correcta execució d’aquest Conveni. 
Desena. Transparència 
Aquest Conveni de col·laboració se sotmet a allò que disposa la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 110.3 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, i a l’article 
53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector o públic, un cop signat, 
el present conveni serà publicat íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
I, en prova de la seva total conformitat, les parts signen el present Conveni de 
col·laboració en el lloc i data indicats. 
Barcelona, Per part de l’ICGC Jaume Massó i Cartagena Director Girona, Per part de 
Diputació l’Il·lm. Sr. Pere Vila Fulcarà President Jordi Batllori i Nouvilas Secretari 
general” 
 
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i 
dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
Tercer. Traslladar el present acord a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
23. JG963/000012/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a ETG 
Racing Competition, SL per l'escola de pilotatge i mecànica de competició 
(exp. 2018/2355) 

 
L’empresa ETG Racing Competition, SL de Girona, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de l’escola de pilotatge i mecànica de competició i s’ha 
instruït l'expedient 2018/2355. 
 
L’empresa ETG Racing Competition, SL té com a objectiu principal preparar els 
alumnes tant per a l’especialitat de mecànica de competició com a esportistes que 
vulguin esdevenir grans pilots en el món del motociclisme de competició. 
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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 ETG Racing Competition, SL. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor d’ETG Racing Competition, SL 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 

2018/2355 ETG Racing Competition, SL B55182083 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

escola de pilotatge i mecànica de competició corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a justificar 
€ 

% de finançament 

95.000,00 15.000,00 95.000,00 15,79% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 15.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/47903 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 gener de 2018 fins 
el 31 d’octubre de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat 
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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’octubre de 2018, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 95.000,00€ 
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 
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  
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció 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: 
  
Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent 
ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un 
termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest incompliment 
pot comportar la revocació de la subvenció. 
Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no 
és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir 
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament 
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, 
s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència 
de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. 
El beneficiari, té les obligacions següents: 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 61

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: 
Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
En cas d’Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
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.  
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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. 
 
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per 
raó de l’exercici de llurs càrrecs. 
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. 
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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'empresa ETG Racing Competition, SL. 
 
 
24. JG963/000014/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club 
Nàutic Costa Brava Club Vela per la 43th Christmas Race 2018 (exp. 
2018/2815) 

 
L'entitat Club Nàutic Costa Brava Club Vela, de Palamós, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de la 43th Christmas Race 2018 i s’ha instruït 
l'expedient 2018/2815. 
 
L'entitat Club Nàutic Costa Brava Club Vela, fou creat per potenciar la vela i organitza, 
entre altres activitats, la coneguda regata internacional “Christmas Race”. 
 
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 al Club Nàutic Costa Brava Club Vela. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Club Nàutic Costa Brava Club Vela, de 
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; 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 

2018/2815 Club Nàutic Costa Brava Club Vela G17065681 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

43th Christmas Race 2018 corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a justificar 
€ 

% de finançament 
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109.100,00 10.000,00 109.100,00 9,17% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 10.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/48034 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 d’agost de 2018 i 
finalitza el 28 de febrer de 2019. 
Quart. Compatibilitat 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció 
Es considera que l’entitat 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 haurà de justificar en el termini que finalitza el 29 de març de 2019, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 109.100,00€ 
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 
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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 
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  
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció 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 
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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. Tanmateix, el dia que es 
realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de 
la Diputació de Girona, prèvia sol·licitud al servei d’Esports. 
 
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. 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.  
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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.  
 
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.  

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:  
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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. 
 
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 Club Nàutic Costa Brava Club Vela. 
 
 
25. JG963/000015/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club 
Tennis La Bisbal pel 3r torneig internacional de tennis femení solgironès 
(exp. 2018/2808) 

 
L'entitat Club Tennis La Bisbal, de La Bisbal d’Empordà, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del 3r torneig internacional de tennis femení solgironès 
i s’ha instruït l'expedient 2018/2808. 
 
L'entitat Club Tennis La Bisbal, té com a objectiu principal el foment i la pràctica de 
l’esport en les diferents modalitats i seccions. 
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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 al Club Tennis La Bisbal. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Club Tennis La Bisbal, de La Bisbal 
d’Empordà, 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 

2018/2808 Club Tennis La Bisbal G17102732 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

3r torneig internacional de tennis femení solgironès corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a justificar 
€ 

% de finançament 

64.581,00 15.000,00 64.581,00 23,23% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 15.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/48029 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 març de 2018 i 
finalitza el 31 d’agost 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 
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o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció 
Es considera que l’entitat 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 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 64.581,00€ 
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 
conseqüències que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
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Setè. Afectació dels béns.  
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la 
subvenció per un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre 
públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa modificar el 
fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb caràcter previ ha de retornar 
les quantitats percebudes en concepte de subvenció més l'interès legal que 
correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el registre públic 
corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament  
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció 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. Tanmateix, el dia que es 
realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de 
la Diputació de Girona, prèvia sol·licitud al servei d’Esports. 
 
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. Altres obligacions del beneficiari. 
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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.  

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 
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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. 

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 



 
  
 
 

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

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 Club Tennis La Bisbal. 
 
26. JG963/000016/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Banyoles pel campionat d'Europa de Triatló (exp. 
2018/3095) 

 
L’Ajuntament de Banyoles, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
de campionat d’Europa de triatló i s’ha instruït l'expedient 2018/3095. 
 
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’Ajuntament de Banyoles. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Banyoles, 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 

2018/3095 Ajuntament de Banyoles P1701600G 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Campionat d’Europa de triatló Corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a 
justificar 

% de finançament 

95.000,00 25.000,00 95.000,00 26,32% 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 25.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/46204 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 gener de 2018 i 
finalitza el 30 de setembre 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’Ajuntament, accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si 
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
 
Sisè. Termini i règim de justificació 
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2018, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 95.000,00 euros 
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 
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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 concedida 
el percentatge de finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
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 
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  
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció 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 
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de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, el dia que es 
realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de 
la Diputació de Girona, prèvia sol·licitud al servei d’Esports. 
 
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. 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. 
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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.  
 
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.  

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.  



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 79

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. 
 
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'Ajuntament de Banyoles. 
 
 
27. JG963/000017/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Grup 
Excursionista i Esportiu Gironí (GEIEG) per les activitats esportives 
temporada 2017-2018 (exp. 2018/3263) 

 
L'entitat Grup Excursionista i Esportiu Gironí (en endavant GEIEG), de Girona, ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per finançar les activitats esportives temporada 
2017-2018 i s’ha instruït l'expedient 2018/3263. 
 
El GEIEG, té com a objectiu principal promocionar l’esport i la cultura, en les 21 
seccions esportives i 2 de culturals, entre un total aproximat de uns 2.600 usuaris que 
participen activament a la vida diària d’aquestes seccions. 
 
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 al GEIEG. 
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Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Club Natació Olot, d’Olot, 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 

2018/3263 GEIEG G17074600 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

activitats esportives temporada 2017-2018 corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a 
justificar€ 

% de finançament 

130.726,35 60.000,00 130.726,35 45,90% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 60.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/48008 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 d’octubre de 2017 i 
finalitza el 30 de setembre 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. 
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Cinquè. Acceptació de la subvenció 
Es considera que l’entitat accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació 
El beneficiari haurà de justificar en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2018, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 130.726,35€ 
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 
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 
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fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb caràcter previ ha de retornar 
les quantitats percebudes en concepte de subvenció més l'interès legal que 
correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el registre públic 
corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament  
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció 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: 
 

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. 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; 
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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.  

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 
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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. 

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. 
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Divuitè. Notificar aquest acord a l'entitat GEIEG. 
 
28. JG963/000018/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Consell 
Esportiu de la Selva pel Circuit Gironí de Cros (exp. 2018/3439) 

 
El Consell Esportiu de la Selva, de Santa Coloma de Farners, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per finançar el circuit gironí de cros i s’ha instruït l'expedient 
2018/3439. 
 
El Consell Esportiu de la Selva, té com a objectius principals el foment, l’organització i 
la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar dins de la comarca. 
 
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 al Consell Esportiu de la Selva. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Club Natació Olot, d’Olot, 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 

2018/3439 Consell Esportiu de la Selva G17091653 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Circuit Gironí de Cros corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a 
justificar€ 

% de finançament 

33.000,00 15.000,00 33.000,00 45,45% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 15.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/48019 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució 
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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 de març 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’entitat 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 haurà de justificar en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2018, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 33.000,00€ 
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 
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.  
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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 
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  
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció 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: 
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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. 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: 
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a) Supòsits previstos en 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 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. 

f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 
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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 al Consell Esportiu de la Selva. 
 
29. JG963/000021/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal de la Garrotxa per a la realització de les línies 1 i 2 del 
Pla de serveis d'assistència en matèria de prevenció d'incendis (exp. 
2018/4236) 

 
La Diputació de Girona treballa de fa anys en la prevenció d’incendis forestals en les 
comarques Gironines, especialment en el compliment d’obligacions municipals 
derivades de la normativa de prevenció d’incendis forestals, pel que fa a les franges 
de seguretat de camins i de protecció de zones urbanes aïllades. 
 
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix les mesures de 
prevenció d’incendis que obligatòriament han de complir els elements afectats per la 
Llei.  
 
La normativa vigent en matèria d'administració local dóna competència a les 
diputacions per coordinar i prestar serveis en matèria de prevenció d'incendis als 
municipis de menys de 20.000 habitants. 
 
El 2014, a conseqüència de la important modificació de la Llei 5/2003, es proposa 
ampliar aquesta assistència per poder donar cobertura a les noves obligacions que 
planteja la Llei per als ajuntaments. 
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En una primera fase, amb el suport dels Consells Comarcals, es van redactar els 
plànols de delimitació amb la identificació dels nuclis, urbanitzacions, edificacions i 
instal·lacions aïllades, segons el que estableix la Llei.  
 
El febrer del 2015 la Diputació de Girona va aprovar un Pla de Serveis d’assistència 
en matèria de prevenció d’incendis. Els municipis de les comarques de Girona de 
menys de 20.000 habitants i que compleixin les condicions establertes per a cada 
servei poden sol·licitar-los durant tot l’any. 
 
El Pla de Serveis preveu que les assistències als ajuntaments corresponents a la 
Línia 1 i 2 es podran fer en col·laboració amb els Consells Comarcals.  
 

 Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que 
preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals i les seves modificacions.  

 Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels 
polígons obligats identificats en el plànol de delimitació. 

 
El Consell Comarcal de la Garrotxa, mitjançant el Consorci de Medi Ambient i Salut 
Pública de la Garrotxa (SIGMA), ha establert un servei de prevenció d’incendis amb 
l’objectiu de donar suport als ajuntaments en l’aplicació de les mesures previstes per 
la normativa de prevenció d’incendis esmentada anteriorment. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient del dia 16 d’abril de 2018. 
 
Vist que es tracta del supòsit de concessió directa previst en l’article 15.c) de 
l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona, en què no és adient 
obrir convocatòria pública pel fet que es fan convenis amb tots els consells comarcals 
que estan en disposició de col·laborar amb la Diputació de Girona en l’assistència 
tècnica als municipis per a la realització de les línies 1 i 2 i que s’ha repartit la dotació 
pressupostària disponible seguint el criteri de atorgar un ajut pel màxim de municipis 
que estan pendents de rebre l’assistència en cada comarca. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la formalització d’un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa 
per a la realització de les línies 1 i 2 del Pla de serveis d’assistència en matèria de 
prevenció d’incendis: 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER A LA REALITZACIÓ DE LES 
LÍNIES 1 I 2 DEL PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS.  
CN/3760 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assistit 
pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides 
per acord de la Junta de Govern del dia ........................ 
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Consell Comarcal de la Garrotxa, amb el NIF P6700007E, representat pel seu 
president, el Sr. Joan Espona i Agustín, assistida per la secretària, la Sra. Alícia Vila 
Torrents. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona treballa de fa anys en la prevenció d’incendis forestals en les 
comarques Gironines, especialment en el compliment d’obligacions municipals 
derivades de la normativa de prevenció d’incendis forestals, pel que fa a les franges 
de seguretat de camins i de protecció de zones urbanes aïllades. 
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix les mesures de 
prevenció d’incendis que obligatòriament han de complir els elements afectats per la 
Llei.  
La normativa vigent en matèria d'administració local dóna competència a les 
diputacions per coordinar i prestar serveis en matèria de prevenció d'incendis als 
municipis de menys de 20.000 habitants. 
El 2014, a conseqüència de la important modificació de la Llei 5/2003, es proposa 
ampliar aquesta assistència per poder donar cobertura a les noves obligacions que 
planteja la Llei per als ajuntaments. 
En una primera fase, amb el suport dels Consells Comarcals, es van redactar els 
plànols de delimitació amb la identificació dels nuclis, urbanitzacions, edificacions i 
instal·lacions aïllades, segons el que estableix la Llei.  
El febrer del 2015 la Diputació de Girona va aprovar un Pla de Serveis d’assistència 
en matèria de prevenció d’incendis. Els municipis de les comarques de Girona de 
menys de 20.000 habitants i que compleixin les condicions establertes per a cada 
servei poden sol·licitar-los durant tot l’any. 
El Pla de Serveis preveu que les assistències als ajuntaments corresponents a la 
Línia 1 i 2 es podran fer en col·laboració amb els Consells Comarcals.  

 Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que 
preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals i les seves modificacions.  

 Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels 
polígons obligats identificats en el plànol de delimitació. 

El Consell Comarcal de la Garrotxa, mitjançant el Consorci de Medi Ambient i Salut 
Pública de la Garrotxa (SIGMA), ha establert un servei de prevenció d’incendis amb 
l’objectiu de donar suport als ajuntaments en l’aplicació de les mesures previstes per 
la normativa de prevenció d’incendis esmentada anteriorment. 
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents: 
PACTES 
PRIMER. OBJECTE. L’objecte del present conveni és establir les condicions de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Garrotxa, per a 
la realització dels serveis corresponents a la Línia 1 i 2 del Pla de Serveis 
d’Assistència en Matèria de Prevenció d’Incendis dels municipis de la comarca de la 
Garrotxa que ho sol·licitin mitjançant el formulari establert a tal efecte. 
SEGON. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona 
contribuirà a la consecució dels objectius d’aquest conveni, a més d’assumir aquelles 
funcions pròpies que se’n derivin, mitjançant un ajut al finançament, quan escaigui, 
dels serveis corresponents a la Línia 1 i 2 del Pla de Serveis d’Assistència en Matèria 
de Prevenció d’Incendis dels municipis de la comarca de la Garrotxa. 



 
  
 
 

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

La Diputació de Girona es compromet a: 
a) Finançar els treballs amb els imports següents amb una aportació màxima de 

6.000 Euros/any: 
 500 euros per municipi per a la Línia 1  
 600 Euros per municipi per a la Línia 2 
La subvenció s’atorga com a quantia fixa. 

b) Facilitar al Consell Comarcal mitjançant correu electrònic el nom dels municipis 
de la comarca que han sol·licitat el servei una vegada aquest estigui adjudicat. 

c) Proporcionar al Consell Comarcal una guia per a la realització d’aquests 
serveis, així com els models de cartes de notificació als veïns per la Línia 2. 

TERCER. APORTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL. El Consell Comarcal de la 
Garrotxa assumeix els compromisos següents: 

a) Aportar els mitjans humans i materials per fer les assistències als ajuntaments 
objecte d’aquest conveni de col·laboració. 

b) Fer els treballs segons els terminis d’execució següents: 
A partir de l’endemà de l’enviament del correu electrònic, es preveu un termini 
de 2 mesos per a 1 municipi i un màxim de 5 mesos per a 5 municipis. En el 
cas de més de 5 municipis, el termini d’execució es determinarà conjuntament 
entre el Consell Comarcal i la Diputació de Girona. 

c) El contingut dels documents a lliurar serà el següent: 
Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que 
preveu la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals i les seves modificacions. 
Els treballs consisteixen en la redacció dels plànols de delimitació o 
actualització en el cas que es produeixi un canvi substancial en el planejament 
urbanístic municipal.  
El plànol serà elaborat en format vectorial shape i format pdf, i tindrà el 
següent contingut: 

I. Plànol DIN A3 de situació de les franges exteriors de protecció de 
nuclis urbans, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, amb 
localització sobre el Mapa Comarcal de Catalunya a escala 1:50.000 
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.  

II. Un o més plànols DIN A3 de detall dels nuclis urbans i les 
urbanitzacions, amb localització sobre el Mapa Topogràfic de 
Catalunya a escala 1:5.000, el qual ha de grafiar les franges exteriors 
de protecció que existeixen o que cal que existeixin i els subjectes 
obligats. 

III. Document d'acompanyament al plànol de delimitació en el qual hi 
constarà una taula amb una relació numerada i anomenada dels 
nuclis de població, les urbanitzacions, edificacions, instal·lacions. 
Així com les fases previstes d'execució de les franges i la 
priorització. 

Caldrà lliurar una còpia en paper i una còpia en suport digital de tots els arxius 
generats. 
Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels 
polígons obligats identificats en el plànol de delimitació i assessorament per a 
la resolució d’incidències. 
Els treballs consisteixen en obtenir les dades cadastrals dels polígons obligats 
identificats en el plànol de delimitació de cada municipi, les referències cadastrals 
dels propietaris afectats pels traçats de les franges, la delimitació de les parcel·les 
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interiors no edificades i zones verdes i l’obtenció de les dades cadastrals d’aquestes 
dues últimes. 
Així mateix, també s’elaboraran les notificacions als propietaris obligats. 
Les tasques a realitzar són les següents: 

1. Ajustar el traçat dels polígons obligats definits en el plànol de delimitació, si 
s’escau, en funció del planejament urbanístic i del cadastre.  

2. Obtenció de les dades cadastrals dels polígons obligats identificats en el 
plànol de delimitació.  

3. Obtenció de les dades cadastrals de les propietats afectades per l’execució de 
la franja.  

4. Delimitació i obtenció de les referències cadastrals de les parcel·les interiors i 
zones verdes.  

5. Obtenció de les dades dels titulars cadastrals i elaboració de les cartes de 
notificació. 

6. Assessorament en el cas de dubtes o incidències.  
La documentació final a lliurar als ajuntaments serà la següent: 

 Capa en format shape del nou traçat dels polígons obligats, en el cas que 
s’hagi modificat. 

 Full de càlcul editable amb les referències cadastrals i les dades 
alfanumèriques (nom, NIF i domicili fiscal).  

 Plànol DIN A3 amb la delimitació de les parcel·les interiors no edificades i les 
zones verdes en format shape i pdf. 

 Cartes de notificació individualitzades a punt per al seu enviament als 
propietaris de les finques obligades a partir dels models aportats per la 
Diputació de Girona. En el cas que els ajuntaments vulguin elaborar ells 
mateixos les cartes de notificació i no facilitin a l’empresa adjudicatària les 
dades dels titulats cadastrals necessàries, s’haurà de presentar un document 
de l’ajuntament renunciant a aquesta part del servei. 

 Si s’ha modificat substancialment el traçat dels polígons obligats definits en el 
plànol de delimitació aprovat per l’ajuntament, s’haurà de presentar el plànol 
de delimitació modificat seguint el protocol de la Diputació de Girona. 

Caldrà lliurar una còpia a la Diputació de Girona en suport digital de tots els arxius 
generats. 
QUART. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció 
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables els 
treballs necessaris per elaborar la Línia 1 i 2 del Pla de Serveis d’Assistència en 
Matèria de Prevenció d’Incendis i que formen part de l’objecte de la subvenció. 
L’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra 
naturalesa.  
No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA si aquesta despesa és 
recuperable. 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença en el moment de la seva 
signatura i finalitza el 31 de desembre de 2018. 
CINQUÈ. COMPATIBILITAT. La subvenció no 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. 
SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. El beneficiari accepta la subvenció 
mitjançant la signatura del conveni, així com les condicions generals i específiques 
fixades per aplicar-la, estipulades en aquest conveni. 
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SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el 
termini que finalitza el 31 de gener de 2019, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte 
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació 
de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 

a) Memòria justificativa del compliment dels treballs, en què hi ha de constar el 
nom de tots els municipis pels quals s’han realitzat els treballs per a cada 
Línia.  

b) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte desè 
d’aquest conveni. 

c) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o 
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci 
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre 
transparència (model disponible a l’apartat «Documentació» del web 
www.ddgi.cat). 

Si el cost de l’actuació resulta superior al dels imports previstos en el pacte segon, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pacte segon, la subvenció 
es minorarà de forma que no sobrepassi el cost justificat. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
al pacte cinquè (compatibilitat), 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. 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, el període mínim és de 5 anys i 
les circumstàncies expressades en el paràgraf anterior s’han de fer constar en 
l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en qualsevol cas, en el registre públic 
corresponent, i cal indicar-hi l’import de la subvenció concedida. 
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.  
Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona 
al web de l’entitat i en tota la documentació que es generi. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
1. Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 

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

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

ONZÈ. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de Girona 
que ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que 
s’han tingut en compte per concedir la subvenció.  
Una vegada s’hagi aprovat el conveni corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. 
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 aquest conveni. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà el president de la Diputació. 
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, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
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CATORZÈ. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari d’aquesta 
subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
QUINZÈ. 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. 
SETZÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de 
la seva signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2018 i podrà ser prorrogat d’acord 
amb el que estableix el pacte segon per períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys, 
per acord de les parts mitjançant addenda. L’òrgan competent per aprovar les 
possibles addendes de pròrroga per part de la Diputació de Girona serà el President. 
DISSETÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa 
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa 
aplicable. 
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu 
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són 
competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
DIVUITÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni: 
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts  
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L'acord unànime de tots els firmants. 
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el 
conveni per cadascuna de les parts. 
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis. 
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest 
conveni, Olot, Pel Consell Comarcal de la Garrotxa El president Joan Espona i 
Agustín La secretària Alícia Vila Torrents Girona, Per la Diputació de Girona El 
president Pere Vila i Fulcarà El secretari general Jordi Batllori i Nouvilas” 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 6.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/46500 del pressupost d’enguany. 
 
Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i 
dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
Quart. Traslladar el present acord al Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 12:45 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El president El secretari general 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 
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