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Excma. Diputació de Girona 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM. 964  
 
 

Número: 964   
Caràcter: Ordinària 
Data: 15 de maig de 2018 
Hora d’inici: 10.10 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2018/5666 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Han excusat la seva absència 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 

 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat 
Sr. Juan José Serrán i Baéz Cap de Gabinet de Presidència 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 17 

d’abril de 2018 i de la sessió extraordinària del dia 3 de maig de 2018 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

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

2.1. JG964/000004/2018-PASSIP; Proposta Assistència a la Presidència; 
Presidència (001): Serveis Lingüístics (004). Aprovació de les "Normes d'edició 
de la Revista Milfulls" (exp. 2018/3595) 

 
 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
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3. JG964/000025/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Revocar parcialment les subvencions 
concedides per a actuacions municipals per nevades i glaçades, any 2017 (exp. 
2017/3679) 

4. JG964/000096/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació rectificació de la subvenció 
nominativa de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro (exp. 2018/405) 

5. JG964/000099/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa per 
al finançament del Festival de Música de Torroella de Montgrí i el Festival de 
Jazz de l'Estartit (exp. 2018/4554) 

6. JG964/000100/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Rafael Masó per al finançament de l'organització dels Actes de l'Any 
Puig i Cadafalch (exp. 2018/4582) 

7. JG964/000101/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa per 
al finançament de les activitats culturals i el IV Premi Walter Benjamin (exp. 
2018/4859) 

8. JG964/000102/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Cultural Còmic per al finançament de l'11a Edició del Festival Còmic 
de Figueres (exp. 2018/4696) 

9. JG964/000104/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia presentada per 
l'Ajuntament de Palamós a la subvenció del concert de música de cobla dins del 
Cicle de Concerts de Música de Cobla 2018 (exp. 2018/1459) 

10. JG964/000106/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Olot Fotografia. (exp. 2018/403) 

11. JG964/000108/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir subvenció nominativa al Centre 
d'Estudis Comarcals del Ripollès per l'edició del llibre "Arqueologia a la Societat 
Industrial" (exp. 2018/4423) 

12. JG964/000109/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa a 
l'Editorial Proscenium SL per a l'edició de la Revista Digital d'Arts Escèniques 
Proscenium any 2018 (exp. 2018/4421) 

13. JG964/000110/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa a 
l'Editorial Bonart Cultural SL per a l'edició de la Revista Bonart, any 2018 (exp. 
2018/4874) 

14. JG964/000111/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la remuneració a percebre pels 
autors i els curadors d'edició de les col·leccions corporatives  Col·lecció 
"Francesc Eiximenis", Col·lecció "Josep Pla" i Col·lecció "Guies de Patrimoni 
Local" (exp. 2018/5328) 

15. JG964/000112/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Resolució de les subvencions per al 
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finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals 
de comarca i municipis de més de 30.000 habitants de les comarques gironines, 
anualitat 2018 (exp. 2018/320) 

16. JG964/000113/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Resolució convocatòria de subvencions als 
centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa Indika, de recursos educatius de la Diputació 
de Girona - curs 2018-2019 (exp. 2018/314) 

17. JG964/000031/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de  la sentència núm. 92/2018, de 3 
d'abril de 2018, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, 
resolent el recurs abreujat número 174/2017 (exp. 2018/1678) 

18. JG964/000032/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Area Promció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovació addenda 
al conveni de col·laboració amb l'ajuntament de Girona per a la cessió d'espais 
de la Casa de Cultura per ubicar biblioteca municipal Ernest Lluch (exp. 
2018/1858) 

19. JG964/000023/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Suport a les actuacions del Consorci del Ter (exp. 2018/2470) 

 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 

20. JG964/000019/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Salt Gimnàstic Club per a 
les activitats anuals i punt de tecnificació (exp. 2018/3731) 

21. JG964/000016/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nominativa per a  l'Agència 
innovació i desenvolupament Garrotxa-DinamiG per al finançament de 
l'organització de la Fira Orígens (exp 2018/5093) 

22. JG964/000003/2018-PDDRH; Proposta Diputat Delegat Recursos Humans; 
Recursos Humans (012): Aprovar el text del conveni entre la Diputació de 
Girona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques per a la realització de 
la Diplomatura de Postgrau en contractació (exp. 2018/702) 

23. JG964/000003/2018-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 
Europeus; Servei programes europeus (029): Acceptar la subvenció atorgada 
per resolució definitiva del Departament de GAPH corresponent al PECT 
"Girona, regió sensible a l'aigua" Operació: "coordinació" i aprovar el conveni per 
l'execució d'aquest PECT (exp. 2016/7022) 

24. JG964/000005/2018-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 
Europeus; Servei programes europeus (029): Acceptar la subvenció atorgada 
per resolució definitiva del Departament de GAPH corresponent al PECT 
"Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial" Operació: 
"coordinació" i aprovar el conveni (exp.2016/60600) 

25. JG964/000006/2018-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 
Europeus; Servei programes europeus (029): Acceptar la subvenció atorgada 
per resolució definitiva del Departament de GAPH corresponent al PECT 
"Girona, ecosistema innovador" Operació: "Co-creix" i aprovar el conveni per 
l'execució d'aquest PECT (exp. 2016/7190) 

26. JG964/000007/2018-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 
Europeus; Servei programes europeus (029): Acceptar la subvenció atorgada 
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per resolució definitiva del Departament de GAPH corresponent al PECT 
"Girona, regió saludable" Operació: "coordinació" i aprovació conveni. 
(exp.2016/5813) 

27. JG964/000008/2018-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 
Europeus; Servei programes europeus (029): Acceptar la subvenció atorgada 
per resolució definitiva del Departament de GAPH corresponent al PECT "Costa 
Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa" Operació: 
"coordinació" i aprovar el conveni (exp. 2016/5815) 

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

del dia 17 d’abril de 2018 i de la sessió extraordinària del dia 3 de maig de 
2018 

 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia del dia 17 
d’abril de 2018 i de la sessió extraordinària del dia 3 de maig de 2018, prèviament 
lliurades als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

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

 
2.1. JG964/000004/2018-PASSIP; Proposta Assistència a la Presidència; 

Presidència (001): Serveis Lingüístics (004). Aprovació de les "Normes 
d'edició de la Revista Milfulls" (exp. 2018/3595) 

 
El Reglament d’ús de la llengua catalana de la Diputació de Girona estableix al capítol 
1.6 les funcions dels Serveis Lingüístics, entre les quals, «Elaborar i difondre criteris 
lingüístics i models de documents en català». 
 
Al febrer del 2011 la Diputació va aprovar el Llibre d’estil de la Diputació de Girona, 
que van elaborar els Serveis Lingüístics amb la finalitat de contribuir a establir una 
imatge institucional unificada i pròpia pel que fa als aspectes lingüístics. 
 
Al desembre del 2011, arran de la circular de data 25/8/2011 per la qual la Secretaria 
General de la Diputació de Girona donava instruccions en relació amb les signatures 
d’alguns documents administratius de tràmit, els Serveis Lingüístics van elaborar el 
document «Normativa complementària relativa a l’elaboració de dictàmens al Ple, 
propostes a la Junta de Govern i resolucions dels vicepresidents amb delegacions 
genèriques». Aquest document, que complementava els aspectes de procediment 
establerts a la circular esmentada amb diferents qüestions lingüístiques i de redacció, 
i, alhora, desenvolupava els capítols 8.12 i 8.13 del Llibre d’estil, va ser aprovat per la 
Junta de Govern.  
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Al novembre del 2014, la Junta de Govern va aprovar l’actualització del document 
esmentat i la creació del web de llengua de la Diputació de Girona, el qual recull, 
entre altra informació lingüística, els continguts, actualitzats, del Llibre d’estil. 
 
Els Serveis Lingüístics tenen atribuïda la revisió lingüística de les publicacions de la 
Diputació, entre les quals hi ha la revista trimestral Milfulls. 
 
Els redactors de Milfulls no disposen d’unes normes de redacció, ni hi ha per als 
correctors de la revista uns criteris de correcció i edició que regulin aspectes com ara 
la tipografia dels diferents apartats, l’expressió de les mesures, l’ús de la terminologia 
específica, el tractament dels manlleus, etc. Per això, partint del buidatge de Milfulls 
d’ençà del primer número, s’ha elaborat el document «Normes d’edició de la revista 
Milfulls», que conté indicacions diverses dirigides als diferents agents que intervenen 
en l’edició de la revista, amb la finalitat de regularitzar els usos lingüístics perquè 
aquesta publicació s’adeqüi a la imatge institucional que promou el llibre d’estil 
corporatiu. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i, atesos els informes que han emès els 
Serveis Lingüístics i el Servei de Promoció Econòmica, la Junta de Govern, a 
proposta de la Presidència, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el document «Normes d’edició de la revista Milfulls», el contingut del 
qual serà d’aplicació en tot el procés d’edició de la revista: redacció de textos, revisió 
lingüística i maquetació, que s’incorpora com a annex a la present proposta i s’integra 
en aquest acord a tots els efectes legals. 
 
Segon. Incorporar el document «Normes d’edició de la revista Milfulls» al web de 
llengua de la Diputació de Girona com a informació complementària dels continguts 
del Llibre d’estil de la Diputació de Girona. 
 
Tercer. Difondre les «Normes d’edició de la revista Milfulls» entre tots els agents 
implicats en l’edició de la revista. 
 

 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 

3. JG964/000025/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocar parcialment les 
subvencions concedides per a actuacions municipals per nevades i 
glaçades, any 2017 (exp. 2017/3679) 

 
Per resolució del president de la Diputació de Girona de data 16 de març de 2018, es 
va iniciar l’expedient de revocació de les subvencions concedides per a actuacions 
municipals per nevades any 2017 per incompliment de l’obligació de justificació de les 
despeses de l’actuació, en els termes i dins dels terminis que preveien les bases 
reguladores, als ajuntaments següents: 
 

Ajuntament Exp. Línia subv. Concepte Pressupost Subvenció 
concedida 

Despeses 
justificades 

Subvenció 
pagada 

Import 
subvenció 
a revocar 
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Arbúcies 6229/
2017 

Despeses 
corrents 

Despeses efectives 
de retirada de neu i 
gel, i adquisició, 
emmagatzematge i 
distribució de 
potassa 

1.655,28 € 1.000,00 € 1.637,86 € 989,48 € 10,52 € 

Fontanals 
de 
Cerdanya 

6185/
2017 

Despeses 
corrents 

Carburant per a la 
màquina llevaneus 
i vehicle pickup 
equipat amb pala 
llevaneus, 
reparació i 
manteniment de 
maquinària, treballs 
de suport a la 
neteja de neus, 
càrrega i  
distribució de 
potassa 

8.256,79 € 4.676,82 € 7.925,86 € 4.489,38 € 187,44 € 

Ger 6151/
2017 

Despeses 
corrents 

Neteja de neu: 
potassa, gas oil i 
reparacions 
màquina 

11.382,00 € 6.447,01 € 11.176,99 € 6.330,89 € 116,12 € 

La Jonquera 6283/
2017 

Despeses 
corrents 

Subministrament i 
emmagatzematge 
de sal 

1.375,77 € 1.000,00 € 1.312,89 € 954,29 € 45,71 € 

Olot 6286/
2017 

Despeses 
corrents 

Despeses per 
gratificacions 
extraordinàries, 
l'adquisició de 
carburants, de 
potassa i clorur 
càlcic i serveis 
externs de retirada 
de neu a les vies i 
carrers  

11.026,29 € 3.944,54 € 10.957,65 € 3.919,98 € 24,56 € 

Ripoll 6228/
2017 

Despeses 
corrents 

Despeses de 
personal i 
despeses corrents 
en relació a les 
nevades: sal, 
lloguer maquinària i 
hores extres 

3.598,57 € 1.501,90 € 3.497,06 € 1.459,54 € 42,37 € 

Sant Joan 
de les 
Abadesses 

5795/
2017 

Inversions Adquisició d'un 
esparcidor 

7.253,95 € 5.803,16 € 6.437,20 € 5.149,76 € 653,40 € 

Setcases 5956/
2017 

Despeses 
corrents 

Neteja i 
manteniment de 
carreteres i vies 
públiques per 
nevades a 
Setcases 

8.519,56 € 4.825,66 € 6.383,56 € 3.615,63 € 1.210,03 € 

Vallfogona 
de Ripollès 

6226/
2017 

Despeses 
corrents 

Neteja camins i 
carrers produïts per 
nevades: personal i 
hores tractor 

3.010,00 € 1.705,23 € 1.621,53 € 918,63 € 786,60 € 

               TOTAL 
 

3.076,74 € 
 
El 20 de març de 2018 es va notificar als ajuntaments interessats aquesta resolució i 
se’ls va concedir un termini de quinze dies perquè presentessin les al·legacions que 
consideressin oportunes.  
 
Que el tràmit d’audiència ha finalitzat el 12 d’abril de 2018, i no s’ha presentat cap 
al·legació. 
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S’ha detectat un error material de 0,01 € a l’import de la subvenció a revocar a 
l’Ajuntament de Ripoll, que ha de ser de 42,36 €. 
 
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.” 
 
D’acord amb la base específica reguladora 16ena de subvencions per a actuacions 
municipals per nevades, la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per 
adoptar l’acord de revocació. 
 
Atesos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Revocar parcialment les subvencions concedides per a actuacions municipals 
per nevades any 2017 per incompliment de l’obligació de justificació de les despeses 
de l’actuació, en els termes i dins dels terminis que preveien les bases reguladores 
als següents ajuntaments: 
 
Ajuntament Exp. Línia  

subvenció 
Concepte Import 

subvenció a 
revocar 

Arbúcies 6229/2017 Despeses 
corrents 

Despeses efectives de retirada de neu i gel, i adquisició, 
emmagatzematge i distribució de potassa 

10,52 € 

Fontanals de 
Cerdanya 

6185/2017 Despeses 
corrents 

Carburant per a la màquina llevaneus i vehicle pickup 
equipat amb pala llevaneus, reparació i manteniment de 
maquinària, treballs de suport a la neteja de neus, càrrega 
i distribució de potassa 

187,44 € 

Ger 6151/2017 Despeses 
corrents 

Neteja de neu: potassa, gas oil i reparacions màquina 116,12 € 

La Jonquera 6283/2017 Despeses 
corrents 

Subministrament i emmagatzematge de sal 45,71 € 

Olot 6286/2017 Despeses 
corrents 

Despeses per gratificacions extraordinàries, l'adquisició 
de carburants, de potassa i clorur càlcic i serveis externs 
de retirada de neu a les vies i carrers  

24,56 € 

Ripoll 6228/2017 Despeses 
corrents 

Despeses de personal i despeses corrents en relació a les 
nevades: sal, lloguer maquinària i hores extres 

42,36 € 

Sant Joan de 
les 

Abadesses 

5795/2017 Inversions Adquisició d'un esparcidor 653,40 € 

Setcases 5956/2017 Despeses 
corrents 

Neteja i manteniment de carreteres i víes públiques per 
nevades a Setcases 

1.210,03 € 

Vallfogona 
de Ripollès 

6226/2017 Despeses 
corrents 

Neteja camins i carrers produïts per nevades: personal i 
hores tractor 

786,60 € 
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3.076,74 € 
 
Segon. Anul·lar els saldos de la disposició de despesa de les subvencions per a 
actuacions municipals per nevades any 2017, als ajuntaments següents: 
 

Ajuntament Exp. Núm. operació Import subvenció 
a revocar 

Arbúcies 6229/2017 220170018583 10,52 € 

Fontanals de Cerdanya 6185/2017 220170018587 187,44 € 
Ger 6151/2017 220170018588 116,12 € 
La Jonquera 6283/2017 220170018591 45,71 € 
Olot 6286/2017 220170018598 24,56 € 

Ripoll 6228/2017 220170018606 42,36 € 

Sant Joan de les Abadesses 5795/2017 220170018608 653,40 € 

Setcases 5956/2017 220170018611 1.210,03 € 

Vallfogona de Ripollès 6226/2017 220170018616 786,60 € 
      3.076,74 € 

 
Tercer. Notificar el present acord als ajuntaments interessats. 
 
4. JG964/000096/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

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

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la secció Ordinària que va tenir lloc 
el dia 20 de març de 2018 va aprovar la subvenció nominativa per al finançament de 
les Jornades Fotogràfiques de Castell-Platja d’Aro que va instruir l'expedient 
corresponent (2018/405). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de Subvencions; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge i la 
fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Rectificar l’import del cost total de l’objecte subvencionat a 20.000,00 € així 
com el percentatge de finançament del punt PRIMER, SETÈ i VUITÈ aprovat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el 
dia 20 de març de 2018. 
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On diu: 
 
“Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, per al 
finançament de l’organització de les Jornades Fotogràfiques, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d’expedient Nom del Beneficiari NIF del beneficiari 

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

Objecte de la subvenció 

Organització Jornades Fotogràfiques 
Cost total de 

l’objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 

subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge 
de 

finançament 

Import a 
justificar 

19.000,00 € 19.000,00 € 1.000,00 € 5,26 % 19.000,00 € 
 
Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 1.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 5,26 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 19.000,00 € corresponents a l’import total de les 
despeses que consten en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu 
normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat 
de documentació).” 
Ha de dir: 
 
“Primer.. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, per al 
finançament de l’organització de les Jornades Fotogràfiques, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d’expedient Nom del Beneficiari NIF del beneficiari 

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

Objecte de la subvenció 

Organització Jornades Fotogràfiques 
Cost total de 

l’objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 

subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge 
de 

finançament 

Import a 
justificar 

20.000,00 € 20.000,00 € 1.000,00 € 5,00 % 20.000,00 € 
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Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 1.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 5,00 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 20.000,00 € corresponents a l’import total de les 
despeses que consten en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu 
normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat 
de documentació).” 
 
Segon. Traslladar aquest acord a la Intervenció General de la Diputació de Girona, a 
la Tresoreria de la Diputació de Girona i a Cooperació Cultural.  
 
5. JG964/000099/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa per al finançament del Festival de Música de Torroella de 
Montgrí i el Festival de Jazz de l'Estartit (exp. 2018/4554) 

 
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament del projecte d’organització del Festival Internacional de Música de 
Torroella de Montgrí i del Festival de Jazz de l’Estartit, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2018/4554). 
 
El Festival de Torroella, que es duu a terme des de la 38 edicions, l’any 2017 va rebre 
el segell de qualitat EFFE Label 2017-2018, que atorga l’Associació Europea de 
Festivals i que reconeix els millors festivals d’Europa. Concretament, van distingir el 
Festival Internacional de Torroella de Montgrí pels seus esforços per arribar a un 
públic ampli, per establir relacions entre els artistes joves i els professionals 
consolidats i per la solidesa de les seves instal·lacions, que són un potencial per a un 
Festival que, malgrat la seva llarga trajectòria, no ha deixat de tenir el seu sentit en la 
societat. 
 
El Festival de Torroella de Montgrí recull la tradició musical del municipi que ja des del 
segle XIII, moment en què va esdevenir vila reial i els monarques hi passaven 
temporades a la població, la música va formar part de la vida de la vila. 
 
El Festival de Jazz de l’Estartit va néixer l’any 2017 com a resultat de la passió per la 
riquesa harmònica i rítmica que la música jazz-fusió ha generat en tots els seus 
derivants al llarg de la història.  
 
Els dos festivals estan adherits al programa Apropa Cultura, fet que posa de manifest 
la seva sensibilitat i voluntat d’acció per la integració dels col·lectius més vulnerables.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
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l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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 Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, per al 
finançament del projecte d’organització del Festival de Música de Torroella de Montgrí 
i el Festival de Jazz de l’Estartit, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2018/4554 Joventuts Musicals 
de Torroella de 
Montgrí 

G17099334 Festival de 
Música de 
Torroella i 
Festival de 
Jazz de 
l’Estartit 

Juliol i agost 
de 2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

367.000,00 € 239.683,00 € 65.000,00 € 27,11 % 239.683,00 € 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SEIXANTA-CINC MIL EUROS, 
(65.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48026 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 de les contractacions artístiques

 

 que 
consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  

El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme durant els 
mesos de juliol i 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 
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 Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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 65.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 27,11 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
Setè. Règim de justificació.  
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí ha de justificar la subvenció concedida, 
per l’import de 239.683,00 € corresponents a l’import de les despeses de la 
contractació dels artistes 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. Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), a l’apartat de documentació, que ha de contenir la informació 
següent: 
 

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

 
B. Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del 
“Instituto de Auditoría de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha 
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma 
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
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L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia 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 15 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 Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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: 
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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. Obligacions del beneficiari. Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, té les 
obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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. 
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Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Tretzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord a Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí. 
 
6. JG964/000100/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
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nominativa a la Fundació Rafael Masó per al finançament de l'organització 
dels Actes de l'Any Puig i Cadafalch (exp. 2018/4582) 

 
La Fundació Rafael Masó, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de l’organització dels actes de l’Any Puig i Cadafalch i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2018/4582). 
 
L’Any Josep Puig i Cadafalch commemora el 150è aniversari del seu naixement i els 
100 anys com a president de la Mancomunitat de Catalunya. Puig i Cadafalch és una 
de les figures destacades de Catalunya com a arquitecte, urbanista, restaurador, 
historiador de l’art de projecció internacional, a més de polític durant el període 1917-
1922 com a president de la Mancomunitat. 
 
La proposta, impulsada pel Consell Comarcal del Gironès, la Fundació Rafael Masó, 
el Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona i el Museu d’Art de Girona, amb el 
suport del comissariat de l’Any Puig i Cadafalch, presenta un seguit d’activitats que 
permetrien situar a la ciutat en la commemoració de l’Any Puig i Cadafalch. 
Concretament: 
 
- L’exposició “Puig i Cadafalch, Masó i els Banys de Girona”. 
- La Jornada “Els banys àrabs de Girona i l’atracció per l’estil moresc” 
- Dues publicacions:  Quaderns de la Revista de Girona i edició de les ponències de la 
Jornada d’Estudi. 
- Visites i activitats de difusió. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvenció específica per al patrimoni artístic. L’objectiu d’aquesta línia és 
augmentar la sensibilitat entorn a l’art, mitjançant accions de creació de nous públics.  
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Rafael Masó, de Girona, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
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Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Rafael Masó, per al finançament de 
l’organització de les activitats de la celebració de l’Any Puig i Cadafalch, que es 
detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2018/4582 Fundació Rafael 
Masó de Girona 

G17978339 Actes en motiu 
de l’Any Puig i 
Cadafalch 

Des del 20 de 
desembre de 
2017 fins al 28 
d’abril de 
2018. 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

11.332,12 € 11.332,12 € 4.000,00 € 35,29 % 11.332,12 € 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUATRE MIL EUROS, 
(4.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48053 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des de l’1 de desembre de 
2017 fins al 31 de maig de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que la Fundació Rafael Masó 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 4.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 35,29 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
Setè. Règim de justificació.  
La Fundació Rafael Masó, de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 11.332,12 € 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: 
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a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat). 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats de l’Any Puig i Cadafalch. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 16 de juliol de 2018. 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt la Fundació Rafael Masó 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: 
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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. Obligacions del beneficiari. La Fundació Rafael Masó té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Rafael Masó 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.    
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Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Tretzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord a la Fundació Rafael Masó, de Girona. 
 
7. JG964/000101/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
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nominativa per al finançament de les activitats culturals i el IV Premi 
Walter Benjamin (exp. 2018/4859) 

 
El consorci del Museu Memorial de l’Exili, amb seu a La Jonquera, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de les activitats culturals, IV Premi 
Internacional Walter Benjamin i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/4859). 
 
El MUME és un centre de referència a nivell nacional pel que fa a la recuperació de la 
memòria històrica del nostre passat recent. Té una programació dinàmica durant tot 
l’any mitjançant l’organització d’activitats culturals diverses, com ara, exposicions, 
conferències, seminaris i concerts relacionats amb els aspectes històrics del museu. 
La restitució de treballs artístics i documentals de caire testimonial, la reflexió al 
voltant de la rellevància social de la memòria històrica i del foment d’una cultura cívica 
de la pau, són qüestions que el MUME té molt presents en la programació de les 
activitats. 
 
La convocatòria del Premi Internacional Walter Benjamin, que té com a objectiu la 
projecció del filòsof judeoalemany a les comarques gironines i el reconeixement de 
l’escriptura assagística. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb els equipaments museístics del territori. 
L’objectiu d’aquesta línia és donar suport a l’activitat dels museus de les comarques 
de Girona, sempre i quan estigui relacionada amb accions l’objectiu dels quals sigui 
arribar a nous públics, la difusió i promoció del patrimoni cultural, etc. 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del MUME, 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 al Consorci del Museu Memorial de l’Exili, (MUME), 
amb seu a La Jonquera, per al finançament de l’organització de les activitats culturals, 
que es detalla a continuació:  
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Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2018/4859 Consorci del 
Museu Memorial de 
l’Exili (MUME) 

G55024038 Activitats 
culturals i IV 
Premi Walter 
Benjamin 

Des de l’1 de 
desembre de 
2017 al 15 de 
novembre de 
2018.  

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

47.800,00 € 47.800,00 € 20.500,00 € 42,88 % 47.800,00 € 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL CINC-CENTS 
EUROS, (20.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46702 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des del 1 de desembre de 
2017 fins al 15 de novembre de 2018.  
 
Quart. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que el Consorci del Museu Memorial de l’Exili, (MUME), 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 20.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 42,88 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
Setè. Règim de justificació.  
El consorci del Museu Memorial de l’Exili, (MUME), ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 47.800,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
telemàtica
 

 al Registre General de la Diputació de la documentació següent: 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats culturals organitzades pel MUME. 
f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
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Quinzè. Notificar aquest acord al Consorci del Museu Memorial de l’Exili, (MUME), 
amb seu a La Jonquera. 
 
8. JG964/000102/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Associació Cultural Còmic per al finançament de l'11a 
Edició del Festival Còmic de Figueres (exp. 2018/4696) 

 
L’Associació Festival Còmic, de Sant Pere Pescador, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de la 11èna edició del Festival Còmic i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2018/4696). 
 
El Festival Còmic, que enguany arriba a la seva 11a edició, és una proposta eclèctica 
que presenta un programa a cavall entre el cabaret i l’experimentació. Combina 
propostes de llarga trajectòria amb propostes emergents, propostes internacionals 
amb propostes locals, per oferir una programació escènica no habitual a la zona i 
esdevenir un aparador d’allò inclassificable: bufons, mims, poetes, pallassos... A 
banda, té una vessant social i ofereix als barris de la perifèria de Figueres tallers i 
activitats que giren al voltant de l’humor com a teràpia. 
 
Els principals objectius del Festival són: 
 
- Apropar artistes d’arreu del món a la gent de l’Empordà i la resta del país. 
 
- Oferir un festival basat en l’humor i la sàtira. 
 
- Situar a la comarca de l’Alt Empordà en el marc de les iniciatives culturals de la 
demarcació. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals. L’objectiu d’aquesta línia és garantir l’equilibri 
territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; així com 
fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Festival Còmic, de Sant Pere 
Pescador, 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 
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65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Associació Festival Còmic, de Sant Pere Pescador, 
per al finançament de la 11èna edició del Festival Còmic, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2018/4696 Associació Festival 
Còmic_Sant Pere 
Pescador 

G55287148 11a Edició 
Festival Còmic 

Del 29 de març 
al 2 d’abril de 
2018. 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

106.333,17 € 47.836,04 € 7.500,00 € 15,67 % 47.836,04 € 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SET MIL CINC-CENTS  
EUROS (7.500,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48042 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 de programació i caixets i les de 
publicitat i difusió, que consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser 
utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des del dia 1 de gener fins 
al 30 de juny de 2018.  
 
Quart. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Associació Festival Còmic, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 7.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 15,67 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
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Setè. Règim de justificació.  
L’Associació Festival Còmic ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
47.836,04 € corresponents a l’import de les despeses de programació i caixets i les 
de publicitat i difusió, que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació de la documentació 
següent: 
 

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

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

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

e)Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival Còmic de Figueres. 

 
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 16 de juliol de 2018. 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Associació Festival Còmic presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Vuitè. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al 
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció 
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
Desè. Obligacions del beneficiari.  
L’Associació Festival Còmic té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
L’Associació Festival Còmic 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, 
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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.  
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. 
 
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. 
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Quinzè. Notificar aquest acord a l’Associació Festival Còmic, amb seu a Sant Pere 
Pescador. 
 
9. JG964/000104/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia presentada 
per l'Ajuntament de Palamós a la subvenció del concert de música de 
cobla dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2018 (exp. 2018/1459) 

 
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 Palamós per a la realització d’un concert 
de cobla dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla (exp. 2018/1459). 
 
En data 26 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Palamós 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 del 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 Palamós és la segona anul·lació i, per tant, el segon 
ajuntament en llista d’espera és l’Ajuntament de Sils, (exp. 2018/1554). 
 
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. 
 
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 Palamós, 
amb NIF P1712500F, 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. 2018/1459), 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 €).  
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Tercer. Atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Sils (exp.: 2018/1554), amb NIF 
P1720500F, 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 de Sils amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3340/46202. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord als Ajuntaments de Palamós i de Sils.  
 
 
10. JG964/000106/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Associació Olot Fotografia. (exp. 2018/403) 

 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Olot-Fotografia, de conformitat 
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de Subvencions; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge i la 
fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Associació Olot Fotografia, per al finançament de la 
Biennal Olot-Fotografia, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d’expedient Nom del Beneficiari NIF del beneficiari 

2018/403 Associació Olot Fotografia G17560517 

Objecte de la subvenció 

Biennal Olot-Fotografia  
Cost total de 

l’objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 

subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge 
de 

finançament 

Import a 
justificar 

18.500,00 € 18.500,00 € 1.000,00 € 5,40 % 18.500,00 € 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.000,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 502/3322/48004 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2018. 
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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 Olot Fotografia, 
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 Olot Fotografia, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona i el d’INSPAI, Centre de la Imatge en la 
documentació i en els mitjans de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, 
tot indicant que s’ha efectuat amb la nostra col·laboració;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 1.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 5,40 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. L’Associació Olot Fotografia ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 18.500,00 € 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; 
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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; 
 
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 Olot Fotografia presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Novè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Associació Olot Fotografia, 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 
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conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dotzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Tretzè. Notificar aquest acord a l’Associació Olot Fotografia. 
 
Catorzè. Traslladar aquest acord a la Intervenció General, a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona i a Cooperació Cultural. 
 
11. JG964/000108/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir subvenció nominativa al 
Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès per l'edició del llibre "Arqueologia 
a la Societat Industrial" (exp. 2018/4423) 

 
El Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, en data 10 d’abril de 2018 ha sol·licitat 
una subvenció nominativa per a l’edició del llibre Arqueologia a la Societat Industrial, i 
s’ha instruït l’expedient 2018/4423. 
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El Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès és una entitat sense ànim de lucre 
dedicada a l’estudi, la recerca, la divulgació i la publicació de treballs sobre la cultura i 
el patrimoni de la comarca del Ripollès. Amb la publicació del llibre Arqueologia a la 
Societat Industrial, es vol posar de relleu uns béns patrimonials i una història que han 
marcat de manera profunda la contrada del Ripollès. La publicació recull una vintena 
d’aportacions que, segons l’entitat que l’edita, estructuren la major contribució feta fins 
ara al coneixement, aplicat al territori, de les diferents realitats del que representa el 
patrimoni i la història de la societat industrial al Ripollès. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una 
subvenció consignada nominativament a favor del Centre d’Estudis Comarcals del 
Ripollès, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 
65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del centre gestor de Comunicació Cultural, la Junta 
de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Expedient    Beneficiari CIF/NIF 
2018/4423 CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL 

RIPOLLÈS 
V17247214 

Objecte de la subvenció 
Edició del llibre “Arqueologia a la Societat Industrial” 

Subvenció 
Import concedit Pressupost i import a justificar % de finançament 

5.000,00 € 9.595,00 € 52,11 % 

 
Segon. Autoritzar la despesa de 5.000,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 503/3340/48007 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any 
2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb l’edició del llibre “Arqueologia a la Societat 
Industrial” i previstes en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció; per 
tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra 
naturalesa. 
 
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el 
període de justificació. 
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El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el 
15 de novembre de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que el Centre d’Estudis Comarcals 
del Ripollès 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 Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès ha de 
justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 2018 la realització efectiva 
de l’objecte de la subvenció, per import de 9.595,00 €, corresponent a l’import de les 
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació telemàtica a través de la Plataforma de subvencions a entitats, empreses 
i ciutadans del compte justificatiu normalitzat, disponible a través del següent enllaç 
(http://www.ddgi.cat/web/document/701). 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà 
mitjançant una transferència bancària. 
 
Vuitè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de la 
publicació subvencionada, així com en el material de difusió relatiu a la seva 
presentació. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui 
correspondre, s’aplicaran les següents regles: 
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes 
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en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent 
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació, 
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
 
Novè. Altres obligacions del beneficiari. El Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès té 
les obligacions següents: 

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

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

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

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

e)Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f)Lliurar a la Diputació de Girona (Servei de Comunicació Cultural) 10 exemplars 

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

aplicables. 
Desè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Onzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona 
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció. 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. 
 
Dotzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 
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a)Els que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord al Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. 
 
12. JG964/000109/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa 
a l'Editorial Proscenium SL per a l'edició de la Revista Digital d'Arts 
Escèniques Proscenium any 2018 (exp. 2018/4421) 

 
L’Editorial Proscenium SL, amb domicili a Girona, en data 3 d’abril de 2018 ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per a l’edició de la revista digital d’arts escèniques 
Proscenium durant l’any 2018, i s’ha instruït l’expedient 2018/4421. 
 
L’objectiu de l’Editorial Proscenium és consolidar-se com a editorial digital, i per 
aconseguir-ho, un dels productes que edita és la Revista Proscenium d’arts 
escèniques digital, interactiva i nadiua per a dispositius mòbils. Aquesta revista presta 
especial atenció a la creació catalana contemporània en el camp de les arts 
escèniques, que inclou teatre, dansa, circ, màgia, moviment, música i arts creuades, i 
ho fa des d’un punt de vista de projecció nacional, però des de Girona, de manera 
que ofereix una visió diferent de l’habitual. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una 
subvenció consignada nominativament a favor de L’Editorial Proscenium SL, d’acord 
amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, 
de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del centre gestor de Comunicació Cultural, la Junta 
de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Expedient    Beneficiari CIF/NIF 
2018/4421 EDITORIAL PROSCENIUM SL B55211262 
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Objecte de la subvenció 
Edició de la Revista Digital d’Arts Escèniques Proscenium any 2018 

Subvenció 
Import concedit Pressupost i Import a justificar % de finançament 

6.000,00 € 6.250,00 € 96 % 

 
Segon. Autoritzar la despesa de 6.000,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 503/3340/47905 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any 
2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb l’edició de la revista digital d’arts escèniques 
Proscenium durant l’any 2018 i previstes en el pressupost de despeses de la 
sol·licitud de subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per 
sufragar despeses d’una altra naturalesa. 
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament  abans d’acabar el 
període de justificació. 
El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el 
15 de novembre de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Editorial Proscenium SL 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per 
aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació.  L’Editorial Proscenium ha de justificar dins el 
termini que finalitza el 15 de novembre de 2018 la realització efectiva de l’objecte de 
la subvenció, per import de 6.250,00 €, corresponent a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
telemàtica a través de la Plataforma de subvencions a entitats, empreses i ciutadans 
del compte justificatiu normalitzat, disponible a través del següent enllaç 
(http://www.ddgi.cat/web/document/701). 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
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si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà 
mitjançant una transferència bancària. 
 
Vuitè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina web de la revista 
Proscenium www.proscenium.cat, i en els materials de difusió que es faci de la 
revista. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui 
correspondre, s’aplicaran les següents regles: 
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes 
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent 
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació, 
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
 
Novè. Altres obligacions del beneficiari. L’Editorial Proscenium SL té les obligacions 
següents: 

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

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

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

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

e)Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f)Fer constar el logotip de la Diputació de Girona com a institució col·laboradora a 

la pàgina inicial de la publicació digital. 
g)Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord a l’Editorial Proscenium SL. 
 
13. JG964/000110/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa 
a l'Editorial Bonart Cultural SL per a l'edició de la Revista Bonart, any 2018 
(exp. 2018/4874) 

 
L’Editorial Bonart Cultural SL, en data 24 d’abril de 2018, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de l’edició de la Revista Bonart corresponent a l’any 
2018, i s’ha instruït l’expedient corresponent (Exp. 2018/4874). 
 
L’Editorial Bonart Cultural SL edita la Revista Bonart, dedicada al món de les arts 
plàstiques i visuals, que des de fa 18 anys està enfocada a la divulgació i promoció de 
les arts de les comarques gironines. La seva distribució a galeries, museus, centres 
d’art, biblioteques i escoles, entre d’altres, fa que l’activitat que es realitza arreu del 
territori gironí sigui divulgada en aquesta plataforma informativa, única a les 
comarques gironines dedicada exclusivament a les arts plàstiques i visuals. 
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El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei de 
Comunicació Cultural atorgui una subvenció nominativa a l’Editorial Bonart Cultural 
SL per a l’edició de la Revista Bonart. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una 
subvenció consignada nominativament a favor de l’Editorial Bonart Cultural SL , 
d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar 
mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del centre gestor de Comunicació Cultural, la Junta 
de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Expedient    Beneficiari CIF/NIF 
2018/4874 EDITORIAL BONART CULTURAL SL B17880063 

Objecte de la subvenció 
Edició de la Revista Bonart, any 2018 

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

justificar 
% de 

finançament 
14.000,00 € 17.900,00 € 78,21 % 

 
Segon. Autoritzar la despesa de 14.000,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 503/3340/47904 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any 
2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb l’edició de la Revista Bonart per a l’anualitat de 
2018 i previstes en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció; per tant, 
l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra 
naturalesa. 
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament  abans d’acabar el 
període de justificació. 
El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el 
15 de novembre de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
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Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Editorial Bonart Cultural SL 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per 
aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació.  L’Editorial Bonart Cultural SL ha de justificar dins 
el termini que finalitza el 15 de novembre de 2018 la realització efectiva de l’objecte 
de la subvenció, per import de 17.900,00 €, corresponent a l’import de les despeses 
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
telemàtica ( a través de la Plataforma de subvencions a entitats, empreses i 
ciutadans)  del compte justificatiu normalitzat, disponible a través del següent enllaç 
(http://www.ddgi.cat/web/document/701). 
 
L’Editorial Bonart Cultural SL haurà de presentar una declaració responsable sobre 
les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions establertes 
en la legislació sobre transparència (model disponible a l’apartat “documentació” del 
web www.ddgi.cat). 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà 
mitjançant una transferència bancària. 
 
Vuitè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de la 
publicació subvencionada, així com en el material de difusió relatiu a la presentació 
de les revistes. 
 

mailto:secretaria@ddgi.cat�
http://www.ddgi.cat/�
http://www.ddgi.cat/web/document/701�
http://www.ddgi.cat/�


 
  
 
 

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

Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui 
correspondre, s’aplicaran les següents regles: 
 
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes 
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent 
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació, 
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
 
Novè. Altres obligacions del beneficiari. L’Editorial Bonart Cultural SL té les 
obligacions següents: 
 

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

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

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

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

e)Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f)Reservar una pàgina de publicitat per a la Diputació de Girona a cada número de 

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

les revistes subvencionades. 
h)Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord a l’Editorial Bonart Cultural SL. 
 
14. JG964/000111/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la remuneració a percebre 
pels autors i els curadors d'edició de les col·leccions corporatives  
Col·lecció "Francesc Eiximenis", Col·lecció "Josep Pla" i Col·lecció "Guies 
de Patrimoni Local" (exp. 2018/5328) 

 
La Diputació de Girona edita, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea 
de Cultura, diferents col·leccions corporatives que tenen per objectiu divulgar el 
coneixement de la història, la societat i el patrimoni natural i cultural de les terres de 
Girona. L’acció editorial de la Diputació respon a l’interès públic i prioritza la publicació 
d’aquells materials d’interès cultural que difícilment són atesos pel mercat editorial 
d’iniciativa privada. 
 
Una de les col·leccions corporatives més consolidades i que compta amb més volums 
publicats és la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona», que comprèn dues 
sèries: les guies, que tracten qüestions d’abast general, i les monografies, 
panoràmiques del passat i, en especial, de l’època contemporània dels municipis de 
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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. 
 
En la Junta de Govern de data 3 de maig de 2018 es va aprovar fixar en 3.800,00 
euros l’import brut a percebre pels autors de cadascun dels volums de la col·lecció 
«Quaderns de la Revista de Girona». Les condicions referides a l’encàrrec de la 
redacció de cadascun dels volums i a la cessió a la Diputació dels drets de 
reproducció, publicació, distribució i comunicació pública de cada títol s’estipulen a 
través d’un contracte privat (contracte d’edició) que se signa amb cadascun dels 
autors, d’acord amb el model de contracte aprovat per la Junta de Govern de data.6 
de març de 2007. 
 
A banda dels Quaderns, la Diputació de Girona edita altres col·leccions corporatives, 
entre elles la Col·lecció «Francesc Eiximenis», la Col·lecció «Josep Pla» i la 
Col·lecció «Guies de Patrimoni Local», que si bé tenen objectius i àmbits temàtics 
diferents, requereixen, per a la redacció de cada nou volum, una dedicació similar a la 
preparació dels quaderns, alhora que s’exigeix als autors el mateix rigor i 
coneixements, i s’estableixen unes condicions similars de cessió de drets,  
reproducció, publicació, distribució i comunicació pública de l’obra a la Diputació.  
 
Per això, es proposa que l’import a percebre pels autors de cadascun dels volums de 
la Col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona», aprovat per la Junta de Govern de 
data 3 de maig de 2018, sigui d’aplicació també per als autors de cada volum de les 
col·leccions abans esmentades: Col·lecció «Francesc Eiximenis», Col·lecció «Josep 
Pla» i Col·lecció «Guies de Patrimoni Local». 
 
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: 
 
Primer. Fixar en 3.800,00 euros l’import brut a percebre pels autors de cadascun dels 
volums de les col·leccions següents: Col·lecció «Francesc Eiximenis», Col·lecció 
«Josep Pla» i Col·lecció «Guies de Patrimoni Local», en concepte de remuneració 
pels treballs de redacció i per la cessió a la Diputació dels drets de reproducció, 
distribució i venda en forma de llibre de les obres corresponents. 
 
Segon. Fixar en 2.600,00 euros l’import brut a percebre pels curadors d'edició de 
cadascun dels volums de les col·leccions esmentades quan es tracti d’obres que 
requereixin treballs específics d’edició (selecció i/o adaptació de textos d’un autor 
determinat, preparació dels materials, fixació de criteris d’edició, redacció d’un text 
introductori si escau, etc). 
 
15. JG964/000112/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Resolució de les subvencions per al 
finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, 
capitals de comarca i municipis de més de 30.000 habitants de les 
comarques gironines, anualitat 2018 (exp. 2018/320) 
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Vistes les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al 
finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de 
comarca i municipis de més de 30.000 habitants de les comarques gironines, 
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 23 de gener de 2018, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 21, de 30 de gener de 
2018. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data de 6 de febrer de 
2018, publicada al BOPG 30, de 12 de febrer de 2018. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor i de la Comissió Avaluadora, de 10 d’abril de 
2018, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, amb un import fix bàsic de 1.500,00 € i la resta aplicant un percentatge de 
l’import sol·licitat proporcional a la puntuació obtinguda, d’acord amb les dades 
següents: 
 

Expedient CIF Nom del 
beneficiari 

Concepte de 
la subvenció 

Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
activitat 

Import de la 
subvenció (en 
€) 

% de 
finançament 

2018/2631 P6700003D Consell 
Comarcal 
Gironès 

Young Talent 
Gironès 

72 7.600,00 € 4.319,48 € 78,54% 

2018/2451 P6700002F Consell 
Comarcal de 
la Selva 

Trobada 
Comarcal 
Cultural de 
joves "Cul 
Inquiet" 

66 5.900,00 € 4.342,98 € 73,61% 

2018/1806 P6700008C Consell 
Comarcal de 
l'Alt Empordà 

Espai 
Cultur'Alt 
2018 

73 5.000,00 € 4.001,31 € 80,03% 

2018/2082 P6700004B Consell 
Comarcal del 
Ripollès 

Projecte 
Cultura i 
Oficina Jove 
del Ripollès 

71 5.000,00 € 3.932,78 € 78,66% 

2018/2633 P1700016G Consell 
Comarcal de 
la Cerdanya 

Cultura joves 
al carrer: Circ 

82 4.060,00 € 3.555,09 € 87,56% 

2018/2464 P6700010I Consell 
Comarcal del 
Pla de 
l’Estany 

La Gardela - 
promoció de 
músics joves 
al Pla de 
l'Estany 

70 3.000,00 € 2.527,94 € 84,26% 

2018/2628 P6700009A Consell 
Comarcal del 
Baix 
Empordà 

Projecte 
cultural de 
participació 
amb joves del 
Baix Empordà 

68 5.000,00 € 3.829,99 € 76,60% 

2018/1814 P1710200E Ajuntament 
de Lloret de 
Mar 

Concurs 
Musical 
Sonabucs 

68 20.059,84 € 3.829,99 € 76,60% 

2018/1902 P1712100E Ajuntament 
d’Olot 

Comissió 
d'alumnes -
Ideal-OJD 

80 5.106,57 € 4.324,63 € 84,69% 

2018/2449 P1715600A Ajuntament Cultura i joves 76 9.450,00 € 3.285,67 € 84,25% 
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de Ripoll a Ripoll: 
Foment de la 
participació 
dels joves en 
arts visuals, 
escèniques, 
plàstiques 

2018/2454 P1701600G Ajuntament 
de Banyoles 

Comitè de 
banyolinades 
junior 

65 2.500,00 € 2.136,34 € 85,45% 

2018/2458 P1719100H Ajuntament 
Santa 
Coloma de 
Farners 

Promovent el 
consum 
cultural actiu 
amb la ratafia 
com a 
revulsiu 

66 5.272,76 € 3.761,46 € 75,23% 

2018/2459 P1708500B Ajuntament 
de Girona 

360fest 84 6.050,00 € 2.733,52 € 91,12% 

2018/2619 P1715000D Ajuntament 
de Puigcerdà 

Control 
Imperfecte 
2018 

70 4.550,00 € 3.418,81 € 79,51% 

    Total  50.000,00 €  
 
Segon. Disposar la despesa total, de 50.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 500/3340/46506 del pressupost de l’any 2018 de la Diputació de 
Girona. 
 
Tercer. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, la sol·licitud següent: 
 

Exp. NIF Ajuntament Motivació 

2018/2568 P1716400E Salt 

Incompliment de la condició del punt 4 de les 
bases específiques segons el qual els destinataris 
de la subvenció han de ser consells comarcals, 
capitals de comarca o municipis de més de 30.000 
habitants 

 
Quart. Acceptació de la subvenció. D’acord a l’article 21.4 de l’Ordenança General de 
subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari 
l’acceptació expressa de la subvenció en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord. 
 
Cinquè. Règim de justificació. Els beneficiaris hauran de presentar la justificació del 
pressupost total de l’activitat via telemàtica (EACAT) mitjançant el model de 
compte justificatiu normalitzat, acompanyat de la documentació següent:  
 
1) La memòria del projecte, que justifiqui el compliment de les condicions exigides, 
amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.  
 
2) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona en 
els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el 
període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors 
corresponents. 
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En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de 
completar-los en el termini de 15 dies hàbils. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 13ena (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superin la despesa 
efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 
 
Sisè. Modificació. Els beneficiaris de les subvencions no podran demanar la 
modificació del pressupost ni del percentatge de finançament, ni sol·licitar un canvi de 
l’objecte o destí de la subvenció. 
 
Setè. Pagament de la subvenció. Es pagarà un 70 % de la subvenció en concepte de 
bestreta una vegada acceptada explícitament la subvenció, previ informe favorable de 
la persona responsable del centre gestor. L’import restant de la subvenció s’abonarà 
un cop presentat el compte justificatiu o els estats comptables, previ informe favorable 
de la persona responsable del centre gestor.  
 
Vuitè. Termini de justificació. Establir com a data límit del termini de justificació de la 
subvenció concedida el 15 de novembre de 2018. No es concediran ampliacions del 
termini d’execució ni de justificació. 
 
Novè. 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.  

 
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. 
 
Desè. Notificar aquest acord a tots els beneficiaris que consten en el punt primer i 
tercer d’aquest acord. 
 
16. JG964/000113/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

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

 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el 
marc del programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona 
(BOP núm. 42, de 28 de febrer de 2018). 
 
Vista la Convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la Diputació de 
Girona (curs 2018-2019) (BOP núm. 30, de 12 de febrer de 2018). 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, segons allò establert a l'article 9 de les bases i al punt 4 de la 
convocatòria. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Resoldre la convocatòria i incorporar al programa “Indika” de patrimoni 
cultural i educació en el curs escolar 2018-2019, els recursos didàctics que es 
detallen a continuació: 
 

Núm. Exp. 2018/2858 Beneficiari: AECT País d'Art i d'Història Transfronterer. Les Valls 
catalanes del Tec i del Ter 

SIRET 200 053 031 
00015 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU 
FINAL 

PUNTUACIÓ 

Encàrrecs i comitents (joc de rol) Patrimoni artístic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 8 
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La festa de l'ós i els seus 
personatges (primària) Patrimoni intangible Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 8,75 

Carlines i espantabruixes a Molló Patrimoni etnológic i 
etnogràfic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 7,25 

Setcases i l'arquitectura de 
muntanya 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 7 

En Joan de l'Ós i la seva petjada Patrimoni intangible Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 8,5 

La festa de l'ós, la cursa a la 
UNESCO Patrimoni intangible Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 9 

La cacera de l'Ós Patrimoni intangible Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 8 

La festa de l'ós i els seus 
personatges (secundària) Patrimoni intangible Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 8,25 

De com es va salvar el retaule de 
Sant Miquel de Setcases Patrimoni artístic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 7 

L'art dels retaules Patrimoni artístic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 8,5 

L'empremta del modernisme a 
Camprodon 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 7 

El monument dedicat als morts de 
Ceret Patrimoni artístic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 7 

Núm. Exp. 2018/3118 Beneficiari: Ajuntament d'Arbúcies-Museu Etnològic del Montseny NIF P1700900B 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Montsoriu, un castell de llegenda Patrimoni 
Arquitectònic sencera 7,00 € 3,15 € 3,85 € 7,75 

Els oficis tradicionals: el cisteller Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,55 

La vida en un castell gòtic Patrimoni 
Arquitectònic sencera 7,00 € 3,15 € 3,85 € 7,25 

El joc tradicional Patrimoni intangible mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 8,3 
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Núm. Exp. 2018/2828 Beneficiari: Ajuntament de Bolvir-Espai Ceretània NIF P1702700D 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Taller d'arqueologia: Excavem al 
museu! Patrimoni arqueològic mitja 6,05 € 2,25 € 3,80 € 7,75 

L'arquitectura en època romana: el 
mosaic 

Espais de memòria 
històrica mitja 6,05 € 2,25 € 3,80 € 7,5 

Fabriquem el nostre escut Espais de la memòria 
històrica mitja 6,05 € 2,25 € 3,80 € 7 

La indústria del vi: fem el nostre 
propi vi 

Espais de la memòria 
històrica mitja 6,05 € 2,25 € 3,80 € 7,5 

L'escriptura al llarg de la història Espais de la memòria 
històrica mitja 6,05 € 2,25 € 3,80 € 7,75 

L'art rupestre a la prehistòria: 
fabriquem pigments i pintem sobre 

pedra 

Espais de memòria 
històrica mitja 6,05 € 2,25 € 3,80 € 7,75 

L'arquitectura a la prehistòria: 
construïm el nostre propi dolmen Patrimoni arqueològic mitja 6,05 € 2,25 € 3,80 € 7,75 

Terni Lapilli: el joc que tornava boig 
als romans 

Espais de memòria 
històrica mitja 6,05 € 2,25 € 3,80 € 7,75 

Taller de ceràmica ibèrica pintada Espais de memòria 
històrica mitja 6,05 € 2,25 € 3,80 € 7,25 

Els estendards en època medieval, 
signes identitaris 

Espais de memòria 
històrica mitja 6,05 € 2,25 € 3,80 € 7,25 

Les herbes remeieres, fem la nostra 
bosseta d'olor 

Espais de memòria 
històrica mitja 6,05 € 2,25 € 3,80 € 7,75 
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La pintura al tremp d'ou: Pintant un 
retaule a l'Edat Mitjana 

Espais de memòria 
històrica mitja 6,05 € 2,25 € 3,80 € 7,75 

La ceràmica a l'antiguitat Espais de memòria 
històrica mitja 6,05 € 2,25 € 3,80 € 7,75 

Núm. Exp. 2018/2089 Beneficiari: Ajuntament de Girona_La Caseta NIF P1708500B 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

La Girona medieval Espais de la memòria 
històrica Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,75 

L'arquitectura de Rafael Masó Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,75 

El vigilant dels cinc sentits Paisatges culturals Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 8,6 

La Devesa Paisatges culturals Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,75 

Montjuïc Paisatges culturals Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,75 

La Girona jueva. El call Espais de la memòria 
històrica Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 5,75 

La ciutat antiga Espais de la memòria 
històrica Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,75 

Girona de la mà de Carles Rahola Patrimoni Literari Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7 

Llegendes de Girona Patrimoni Literari Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7 

La pedra de Girona Paisatges culturals Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,75 

L'arquitectura racionalista a Girona Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7 

El bosc de Taialà Paisatges culturals Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7 

Remuntant l'Onyar Paisatges culturals MItja 7,50 € 2,25 € 5,25 € 6,35 
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Muralles de Girona Espais de la memòria 
històrica Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 

Anem a Girona Espais de la memòria 
històrica Mitja 7,50 € 2,25 € 5,25 € 6,85 

La Vall de Sant Daniel Paisatges culturals Mitja 7,50 € 2,25 € 5,25 € 6,35 

Núm. Exp. 2018/2192 Beneficiari: Ajuntament de la Vall d'en Bas NIF P1701700E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Francesc de Verntallat, Terra i 
llibertats 

Patrimoni etnològic i 
etnogràfic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 7,55 

El granissat de la Vall Patrimoni Etnològic i 
Etnogràfic MItja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 7,55 

La Bruixa de les paraules dolces Patrimoni Etnològic i 
Etnogràfic MItja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 7,3 

Núm. Exp. 2018/2978 Beneficiari: Ajuntament de Lloret de Mar NIF P1710200E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Vine, explora i descobreix el castell 
de Sant Joan 

Espais de memòria 
històrica mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,25 

Rosa dels vents Espais de memòria 
històrica mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Descobrim el Turó Rodó de la mà 
de l'Edereta 

Espais de memòria 
històrica mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Fem d'arqueòlegs al Turó Rodó! Espais de memòria 
històrica mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Descobreix els secrets de Santa 
Clotilde 

Espais de memòria 
històrica mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,25 
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Perduts als jardins de Santa 
Clotilde 

Espais de memòria 
històrica mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Construïm el nostre propi vaixell Espais de memòria 
històrica mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Ho pesques? Espais de memòria 
històrica mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

La màgia del museu Espais de memòria 
històrica mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,25 

Atrapa la bandera! Espais de memòria 
històrica mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Pirates a l'abordatge! Espais de memòria 
històrica mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

El joc de la teva vida Espais de memòria 
històrica mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,5 

Descobrim el Turó Rodó de la mà 
de l'Edereta 

Espais de memòria 
històrica mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

En romà i la Cristina t'ensenyen els 
jardins 

Espais de memòria 
històrica mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,25 

Què és un vaixell Espais de memòria 
històrica mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Núm. Exp. 2018/1692 Beneficiari: Ajuntament de Quart_Museu de la Terrissa NIF P1715100B 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Descobrint el Museu de la Terrissa Patrimoni Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 2,80 € 1,96 € 0,84 € 5,25 

Un obrador actiu Patrimoni Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 5,3 
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Coneguem la roda Patrimoni Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6 

Jo també sóc terrisser Patrimoni Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 2,80 € 1,96 € 0,84 € 6 

A tot foc! Patrimoni Etnològic i 
Etnogràfic MItja 2,80 € 1,96 € 0,84 € 7,5 

Núm. Exp. 2018/1758 Beneficiari: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro NIF P1719200F 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Un món de paraules. Mercè 
Rodoreda a Romanyà de la Selva Patrimoni Literari Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 7,25 

El jardí de tots els jardins Patrimoni Literari Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 6,5 

Descobreix la prehistòria a la Cova 
d'en Daina Patrimoni Arqueològic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 5,5 

Descobreix el món dels megàlics: 
La Cova d'en Daina Patrimoni Arqueològic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 5 

Descobreix el teixit prehistòric Patrimoni Arqueològic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 6,55 

Descobreix la ceràmica prehistòrica Patrimoni Arqueològic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 6,55 

Descobreix les eines prehistòriques 
i com feien foc Patrimoni Arqueològic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 6,8 

Descobreix el treball de la pell a la 
prehistòria Patrimoni Arqueològic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 7,05 

Descobreix els rituals funeraris de la 
prehistòria: fem d'antropòlegs Patrimoni Arqueològic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 8,3 

Descobreix les joies de la 
prehistòria Patrimoni Arqueològic Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 7,55 
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Núm. Exp. 2018/3030 Beneficiari: Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter NIF G17645151 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Els Monestirs fundacionals Patrimoni 
Arquitectònic sencera 11,50 € 3,15 € 8,35 € 6,75 

Ora et labora Patrimoni Artístic mitja 8,00 € 3,15 € 4,85 € 7,75 

Seguint les passes del Compte 
Arnau Patrimoni Intangible sencera 11,50 € 3,15 € 8,35 € 6,75 

Conca minera i cimentera 
d'Ogassa-Sant Joan 

Espais de memòria 
històrica sencera 11,50 € 3,15 € 8,35 € 7 

El Compte Arnau, llegenda i 
literatura Patrimoni Literari mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,25 

El Castell de Mataplana Patrimoni Arqueològic mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 6,25 

La força de l'aigua Espais de memòria 
històrica sencera 11,50 € 3,15 € 8,35 € 6,75 

El Monestir de Santa Maria de 
Ripoll 

Patrimoni 
Arquitectònic mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 6,25 

Les mines de carbó d'Ogassa Espais de memòria 
històrica mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 6,5 

El Monestir de Sant Joan de les 
Abadesses 

Patrimoni 
Arquitectònic mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 6,25 

Les colònies industrials Espais de memòria 
històrica mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 6,5 

Ripoll, vila mil.lenària Patrimoni 
Arquitectònic mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 6,25 

Els Tresors de les Abadesses Patrimoni 
Arquitectònic mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 7,75 

El Molí de les Abadesses Patrimoni Etnològic i 
Etnogràfic mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 6,5 

Núm. Exp. 2018/2962 Beneficiari: Associació de Música Moderna de Girona NIF G55176630 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 
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Els Colors de la Rumba Catalana Patrimoni Intangible mitja 2,25 € 1,58 0,67 8 

Núm. Exp. 2018/2920 Beneficiari: Atri, Cultura i Patrimoni NIF B55169387 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Blanes, port del Vescomtat de 
Cabrera 

Patrimoni 
Arquitectònic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 

L'esclat de la guerra dels Segadors 
a la Selva Paisatges culturals sencera 15,00 € 3,15 € 11,85 € 6,5 

Hostalric, capital del Vescomtat de 
Cabrera 

Patrimoni 
Arquitectònic sencera 16,00 € 3,15 € 12,85 € 6,5 

Les termes romanes d'Aquae 
Calidae i el termalisme Patrimoni Arqueològic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 

Bombes sobre Vidreres! Espais de memòria 
històrica mitja 7,50 € 2,25 € 5,25 € 6,75 

Camp d'aviació republicà durant la 
Guerra Civil a Celrà 

Espais de memòria 
històrica sencera 9,00 € 3,15 € 5,85 € 7 

Modernisme i estiueig a Caldes de 
Malavella 

Patrimoni 
Arquitectònic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 

Breda: monjos i terrissers Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 

Capitals del Vescomtat de Cabrera 
(II): Hostalric i Blanes 

Patrimoni 
Arquitectònic sencera 16,00 € 3,15 € 12,85 € 6,5 

Capitals del Vescomtat de Cabrera 
(I): Hostalric i Breda 

Patrimoni 
Arquitectònic sencera 16,00 € 3,15 € 12,85 € 6,5 

Anglès, capital medieval de la vall 
dels Àngels 

Patrimoni 
Arquitectònic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 
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Amer, sota el poder del monestir Patrimoni 
Arquitectònic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 

Llagostera, vila medieval Patrimoni 
Arquitectònic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,5 

Descobrim un castell a través de 
l'arqueologia Patrimoni Arqueològic mitja 7,50 € 2,25 € 5,25 € 7,25 

Castells del Vescomtat de Cabrera: 
Sant Iscle i Torcafelló Patrimoni Arqueològic sencera 15,00 € 3,15 € 11,85 € 6,5 

Aquae Calidae: la ciutat romana i la 
Via Augusta Patrimoni Arqueològic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,75 

Núm. Exp. 2018/2703 Beneficiari: Atzagaia NIF 78002310H 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

A les coves! Seguim rastres i cacem Patrimoni Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,5 

A la prehistòria! Cacem i treballem 
la pell Patrimoni Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,5 

A la prehistòria! L'origen de l'art Patrimoni Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,5 

A les coves! Fem d'artistes 
prehistòrics Patrimoni Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,5 

Al Paleolític! Arqueòlegs al 
laboratori Patrimoni Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,25 

Al paleolític! Fem d'antropòlegs. 
Què ens diuen les restes humanes? Patrimoni Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9 

Al paleolític! Eines i foc a la 
prehistòria Patrimoni Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,25 

A la prehistòria! Investigadors del 
passat Patrimoni Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,5 

Al Paleolític! Fem d'arqueòlegs Patrimoni Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 8,75 
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Núm. Exp. 2018/3028 Beneficiari: Can Quintana. Museu de la Mediterrània NIF Q1700569E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Mediterranean Museum: Guided 
Tour 

Patrimoni Etnològic i 
etnogràfic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,25 

Cerquem els sons de la 
Mediterrània 

Patrimoni Etnològic i 
etnogràfic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 9 

Escoltem la Mediterrània Patrimoni Etnològic i 
etnogràfic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,05 

Dansa creativa de llegenda! Els 
pirates i els gegants del Montgrí Patrimoni Artístic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,5 

La fantàstica història de 
l"'Atrapasons" 

Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 7,00 € 2,25 € 4,75 € 8 

El Museu de la Mediterrània Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,75 

La pirateria al litoral mediterrani Patrimoni 
Arquitectònic mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,25 

L'escenari de la novel·la "Sol·litud". 
Itinerari literari Patrimoni Literari mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,25 

Com es vivia a la Torroella 
medieval? 

Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 9,05 

Les llegendes de Torroella de 
Montgrí 

Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 6,5 

El Castell del Montgrí, pedra a 
pedra 

Patrimoni 
Arquitectònic sencera 5,50 € 3,15 € 2,35 € 9,25 

Assaboreix la mediterrània Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,75 
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L'Estartit. Evolució d'un poble 
costaner 

Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 6,25 

La transformació del paisatge del 
Parc Natural del Massís del 
Montgrí, les Illes Medes i ... 

Paisatges culturals mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,5 

Essències mediterrànies Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Un matí a l'edat mitjana amb la 
Caterina i en Genís de Torroella de 

Montgrí 

Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 9,05 

Fem de prehistòrics: el foc i les 
eines Patrimoni Arqueològic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Construïm el Castell del Montgrí Patrimoni 
Arquitectònic sencera 5,50 € 3,15 € 2,35 € 9,75 

Observació de la comarca a vista 
d'ocell Paisatges culturals mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 8,75 

La Mina d'aigua, font de vida Patrimoni 
Arquitectònic mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,25 

Construïm un instrument de canya Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Una cova prehistòrica al Montgrí! El 
Cau del Duc Patrimoni arqueològic mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,25 

Núm. Exp. 2018/1775 Beneficiari: Canònica de Santa Maria de Vilabertran NIF Q0801970E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

La Creu de Vilabertran Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,25 € 2,25 € 1,00 € 6 
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En Pere Rigau i la primera pedra Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 8,75 

Descobreix la Canònica de Santa 
Maria de Vilabertran 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 2,60 € 1,82 € 0,78 € 6,25 

Canònica de Santa Maria de 
Vilabertran 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,25 € 2,25 € 1,00 € 8,25 

El joc de les imatges perdudes Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 8,25 

Núm. Exp. 2018/3025 Beneficiari: Casa de colònies Ca n'Oliver NIF B17255050 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Anem a l'Edat Mitjana: 
L'entrenament dels cavallers i Fem 

un Vitrall! 
Patrimoni Intangible sencera 15,25 € 3,15 12,10 € 7,25 

Anem amb els Ibers: els primers 
agricultors, Cuinem? I Som 

constructors ibers! 
Patrimoni Intangible sencera 15,00 € 3,15 11,85 € 6,75 

La Prehistòria visita l'escola Patrimoni Intangible sencera 12,00 € 3,15 8,85 € 7,25 

Anem a la prehistòria: Fem foc, fem 
eines prehistòriques i Pintem la 

cova! 
Patrimoni Intangible sencera 15,25 € 3,15 12,10 € 6,75 

Anem a l'Edat Mitjana: 
L'entrenament dels cavallers i Fem 

Escuts! 
Patrimoni Intangible sencera 15,00 € 3,15 11,85 € 6,75 

Anem a la prehistòria: Construïm un 
campament, Fem eines i foc i 

Sortim de Cacera! 
Patrimoni Intangible sencera 15,00 € 3,15 11,85 € 6,75 
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Som arqueòlegs, construïm un 
campament i fem foc! Patrimoni Intangible sencera 15,00 € 3,15 11,85 € 6,75 

La Prehistòria ve a l'Escola Patrimoni Intangible mitja 9,00 € 2,25 6,75 € 6,75 

Anem a la prehistòria: construïm un 
campament, fem una llàntia i 

Pintem a la Cova! 
Patrimoni Intangible mitja 9,00 € 2,25 6,75 € 6,75 

Núm. Exp. 2018/1776 Beneficiari: Conjunt Monumental Sant Pere de Rodes NIF Q0801970E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Pintura romànica Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 9 

La llegenda de Sant Pere de Rodes Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,25 € 2,25 € 1,00 € 8,25 

Ora et labora Espais de la memòria 
històrica Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 6,5 

Descobreix Sant Pere de Rodes Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 2,60 € 1,82 € 0,78 € 6 

El bagul dels monjos Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,25 € 2,25 € 1,00 € 8,5 

El joc de les imatges perdudes Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 9 

Sant Pere de Rodes i el poblat de 
Santa Creu Patrimoni Arqueològic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 6,5 

Núm. Exp. 2018/2875 Beneficiari: Consorci del Museu Memorial de l'Exili NIF G55024038 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Visita Guiada al MUME Espais de memòria 
històrica mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 6,6 

Taller Art i Exili Espais de memòria 
històrica mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 8,75 
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Taller Noticies de l'exili Espais de memòria 
històrica mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 9,25 

Taller l'exili i els mass media Espais de memòria 
històrica mitja 8,00 € 2,25 € 5,75 € 8,75 

Rutes de l'exili: camins de l'exili Espais de memòria 
històrica sencera 12,00 € 3,15 € 8,85 € 7,25 

Rutes de l'exili: records de l'exili Espais de memòria 
històrica sencera 12,00 € 3,15 € 8,85 € 7,25 

Rutes de l'exili: El Camp d'Argelers. 
La quotidianitat de l'internament 

Espais de memòria 
històrica sencera 12,00 € 3,15 € 8,85 € 7,25 

Rutes de l'exili: L'exili dels 
intel·lectuals. Cotlliure i Antonio 

Machado 

Espais de memòria 
històrica sencera 12,00 € 3,15 € 8,85 € 7,25 

Rutes de l'exili: Pau Casals i 
Pompeu Fabra. Dos mestres a 

Prada de Conflent 

Espais de memòria 
històrica sencera 12,00 € 3,15 € 8,85 € 7,25 

Rutes de l'exili: Portbou i Walter 
Benjamin. La Retirada i la Segona 

Guerra Mundial 

Espais de memòria 
històrica sencera 12,00 € 3,15 € 8,85 € 7,25 

Núm. Exp. 2018/3103 Beneficiari: Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries NIF P1700069F 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Taller "El petit moliner" Patrimoni Industrial mitja 3,70 € 2,25 € 1,45 € 8,35 

Visites didàctiques monitoritzades Patrimoni industrial mitja 2,15 € 1,51 € 0,64 € 6,55 

Taller El pa, de l'obrador a la taula Patrimoni Intangible mitja 3,70 € 2,25 € 1,45 € 8,35 

Núm. Exp. 2018/2971 Beneficiari: Educ'art NIF B17525841 
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ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Visita al refugi antiaeri Patrimoni Arqueològic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 9,05 

La cistella del Port Espais de memòria 
històrica Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 6,8 

Marco, el cuiner del Castell Espais de memòria 
històrica Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 9,05 

Descobreix les defenses de Roses Espais de memòria 
històrica Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 7,3 

Històries d'en Milfulles Patrimoni arqueològic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 6,55 

Gromec, el gat de la Ciutadella Patrimoni Arqueològic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 9,05 

Fem una llàntia romana Patrimoni Arqueològic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 8,8 

Aventura entre dolmens i menhirs Espais de memòria 
històrica Mitja 7,50 € 2,25 € 5,25 € 9 

El dia a dia dels Soldats Patrimoni arqueològic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 6,8 

2500 anys d'història Espais de memòria 
històrica Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,55 

Ancorats a la Barca Espais de memòria 
històrica Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 7,55 

Georecerca, passejant per la 
història Patrimoni Arqueològic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 8,3 

Els animals de la Catedral Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 9,1 

El districte de la Catedral Patrimoni Arqueològic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,05 

Josafat Patrimoni Literari Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 6 

Els constructors de la Catedral Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 6,75 

El joc de la Catedral i Sant Feliu Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 8,25 
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Revelem els enigmes de la Catedral 
i Sant Feliu 

Patrimoni 
Arquitectònic Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,5 

Parlem de Grecs, Romans, Monjos i 
Soldats Patrimoni Arqueològic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 8,55 

Núm. Exp. 2018/2974 Beneficiari: Fundació Gala-Salvador Dalí NIF G17077694 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

El castell de Púbol: un castell 
surrealista Patrimoni artístic mitja 9,92 € 2,25 € 7,67 € 7 

Retrata't (1r-3r) Patrimoni artístic mitja 3,92 € 2,25 € 1,67 € 8,6 

Un castell per a Gala Patrimoni artístic mitja 3,92 € 2,25 € 1,67 € 7,35 

L'ull de la mosca Patrimoni artístic mitja 9,92 € 2,25 € 7,67 € 8,75 

El Teatre-Museu Dalí, l'obra d'un 
geni Patrimoni artístic mitja 9,92 € 2,25 € 7,67 € 6,75 

Dalí la ciència Patrimoni artístic mitja 9,92 € 2,25 € 7,67 € 6,5 

Una vida secreta al castell de Púbol Patrimoni artístic mitja 9,92 € 2,25 € 7,67 € 6,75 

Busca els tresors! Patrimoni artístic mitja 3,92 € 2,25 € 1,67 € 9,1 

Els animals de Dalí Patrimoni artístic mitja 3,92 € 2,25 € 1,67 € 9 

Surrealitza't Patrimoni artístic mitja 9,92 € 2,25 € 7,67 € 8,25 

Portlligat: el taller d'un geni Patrimoni artístic sencera 13,84 € 3,15 € 10,69 € 6,35 

Art Talks (english) Patrimoni artístic mitja 9,92 € 2,25 € 7,67 € 6,75 

Animals surrealistes (1r-3r) Patrimoni artístic mitja 3,92 € 2,25 € 1,67 € 9 

Num. Exp. 2018/1711 Beneficiari: Fundació Josep Pla NIF G17337221 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Ruta Josep Pla a Llofriu Patrimoni Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 8,75 

Taller "llegim i sentim" Patrimoni Literari Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,5 

Ruta Josep Pla a Sant Sebastià Patrimoni Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 8,25 

Taller "Paraules endins..." Patrimoni Literari Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,25 
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Taller "El país del vent" Patrimoni Literari Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8 

Ruta Josep Pla a Palafrugell Patrimoni Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 7,75 

Ruta Josep Pla a Pals Patrimoni Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 7,5 

Taller "On són els meus papers?" Patrimoni Literari Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,5 

Ruta Josep Pla, pintem-la! Patrimoni Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 7,25 

Taller "Pintant amb els adjectius" Patrimoni Literari Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,75 

Exposició permanent "Josep Pla 
(1897-1981) Patrimoni Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 6,75 

Ruta Josep Pla pel Palafrugell surer Patrimoni Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 6,75 

Ruta Josep Pla a Calella Patrimoni Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 6,75 

Ruta Josep Pla a Tamariu Patrimoni Literari Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 6,1 

Taller "Ens divertim llegint" Patrimoni Literari Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,1 

Núm. Exp. 2018/2948 Beneficiari: Fundació Privada Pascual i Prats NIF G17729286 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Un dia a la vida d'un monestir Patrimoni 
Arquitectònic mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 5,5 

Un Monestir fortificat vora el mar: el 
conjunt benedictí de Sant Feliu de 

Guíxols 

Patrimoni 
Arquitectònic mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 5,5 

El jardí melangiós Espais de la memòria 
històrica mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 5,5 

La ciutat industrial Espais de memòria 
històrica mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 5,75 
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Vides al port. Itinerari al port de 
Sant Feliu de Guíxols 

Espais de memòria 
històrica mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6 

Els secrets de la remeiera Remei Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,25 

Bot a mar! Espais de memòria 
històrica mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 5,5 

Núm. Exp. 2018/3106 Beneficiari: Fundació Promediterrània-Museu de la Pesca NIF G17752635 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Museu de la Pesca i Barques del 
Peix. Recorregut guiat per entendre 

com arriba el peix 

Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 6,4 2,25 4,15 6,05 

Núm. Exp. 2018/3045 Beneficiari: Fundació Rafael Masó NIF G17978339 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

La maleta de l'arquitecte Patrimoni 
Arquitectònic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,5 

Viure entre lletres i escriptors. La 
Casa Masó literària Patrimoni Literari mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,75 

La Casa on Visc Patrimoni 
Arquitectònic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7 

Núm. Exp. 2018/3019 Beneficiari: Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot NIF P1700038A 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Un quadre, un conte Patrimoni artístic mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 7,25 

La descoberta del Museu de la 
Garrotxa Patrimoni artístic mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 5,75 

De què treballava l'avi del teu avi? Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 7,25 
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Itinerari: el pessebre a casa nostra Paisatges culturals mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,25 

Taller d'art: com treballa un artista Patrimoni artístic mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 9 

La faràndula al Museu dels Sants Patrimoni artístic mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 8,75 

Descobrir al Museu dels Sants Patrimoni artístic mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6 

La faràndula d'Olot: gegants, nans i 
cavallets Paisatges culturals mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 8,25 

Al taller de Marian Vayreda Patrimoni literari mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 9 

Taller de color: el color al paisatge Patrimoni artístic mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 8,5 

Pinzellades d'art Patrimoni artístic mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,5 

Maleta viatgera didàctica de 
conservació i restauració Patrimoni artístic mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 7,75 

Taller de color: el color a les obres 
d'art Patrimoni artístic mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 8,25 

Conservació i restauració de les 
obres d'art Patrimoni artístic mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 8,25 

Visitem una casa del segle XVIII 
(Can Trincheria) Paisatges culturals mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6 

La ruta de l'escultura Patrimoni artístic mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 6,75 

Itinerari: el paisatge de la Garrotxa Paisatges culturals mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 6,25 

Núm. Exp. 2018/3022 Beneficiari: MAC_Empúries NIF Q0801970E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Gimcana pels racons d'Empúries Patrimoni arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 9 

La ceràmica a l'antiguitat Patrimoni Arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,3 
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Viure en el passat Patrimoni Arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 7,25 

Empúries: colònia grega Patrimoni Arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 7,25 

Les pedres també parlen Patrimoni Arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 7,25 

Aquae Patrimoni Arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 7 

Mitologia d'Asclepi Patrimoni Arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 7,05 

Empúries: ciutat romana Patrimoni Arqueològic mitja 4,10 € 2,25 € 1,85 € 6,8 

Ludi puerorum. Taller de jocs 
romans Patrimoni Arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,3 

El joc del comerç a l'antiguitat Patrimoni Arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,3 

Visita romana Patrimoni Arqueològic mitja 4,10 € 2,25 € 1,85 € 6,05 

Opus musivum. Taller de mosaics Patrimoni Arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,55 

Arqueòlegs: a la recerca del passat Patrimoni Arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,3 

Núm. Exp. 2018/3016 
Beneficiari: Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles_Ajuntament 

de Banyoles NIF P1701600G 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

L'Aixa i en Teix ens acompanyen 
pel seu poblat Patrimoni Arqueològic mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 9,75 

Artesans i gremis a l'època 
medieval Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 9,05 

Avantpassats neandertals Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 9,05 

Joies neolítiques a la Draga Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,8 

Arquitectura de les cases 
neolítiques Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,8 

Escriptura medieval Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,8 

Artesans de l'argila Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,8 
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Les fibres vegetals a la Draga Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,8 

Anem i descobrim el museu 
arqueològic (sales prehistòria) Patrimoni Arqueològic mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 8 

Avui fem de neolítics Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,8 

El tresor de l'abat Bonitus Patrimoni Arqueològic mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 9,25 

Animals del passat: excavem-los Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 9,05 

Alimentació al poblat neolític Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,8 

Anem a Vilauba i descobrim una 
vil·la romana Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,8 

Els secrets de l'arxiu del monestir Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,25 

Caçadors neolítics Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,8 

La Banyoles medieval Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,55 

Eines i foc al poblat neolític Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,55 

A la vora de l'estany de Banyoles: 
un poblat neolític Patrimoni Arqueològic mitja 3,50 € 2,25 € 1,25 € 6,75 

L'arqueta de Sant Martirià. Un 
reliquiari medieval Patrimoni Arqueològic mitja 2,50 € 1,75 € 0,75 € 6 

Núm. Exp. 2018/1614 Beneficiari: Museu d'Arqueologia de Catalunya- Girona NIF Q0801970E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

La vida en el Monestir de Sant Pere 
de Galligants Patrimoni Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 9,75 

Descobrint la Gerunda romana. 
Opció 1 Patrimoni Arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 9,05 
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Interpretem les inscripcions 
romanes de Sant Pere de 

Galligants 
Patrimoni Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 9,75 

Els vitralls: una artesania d'època 
medieval Patrimoni Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 9,75 

Llepa't els dits amb la història Patrimoni Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 7,75 

Descobrint la Gerunda romana. 
Opció 2 Patrimoni Arqueològic Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 6 

Com era una ciutat com Gerunda? Patrimoni Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 9 

Galliganti. Del burg al monestir, los 
afanys de Pere Romaní Patrimoni Arqueològic Mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 9,5 

De la pedra al PVC Patrimoni Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 7,25 

Els mosaics romans Patrimoni Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 9 

L'escriptura medieval Patrimoni Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 9,25 

Els sons del Galligants Patrimoni Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 9,25 

Innovacions a la prehistòria Patrimoni Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 8 

Llegim la vida dels romans Patrimoni Arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 9 

Visita guiada al Monestir de Sant 
Pere de Galligants Patrimoni Arqueològic Mitja 2,10 € 1,47 € 0,63 € 7 

Num. Exp. 2018/3029 Beneficiari: Museu d'Arqueologia de Catalunya-Ullastret NIF Q0801970E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Arribar i moldre Patrimoni arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,05 

Coneix els teus avantpassats: els 
ibers Patrimoni arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 6,3 
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Coneix Ullastret amb Indiketa Patrimoni arqueològic mitja 4,10 € 2,25 € 1,85 € 6 

Taller de cistelleria Patrimoni arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,3 

A mà i amb el torn Patrimoni arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,3 

En què creien els íbers? Patrimoni arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 6,3 

Taller de tissatge Patrimoni arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,05 

Sopa de lletres Patrimoni arqueològic mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,05 

Itinerari natura Paisatges culturals mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6 

Núm. Exp. 2018/3091 Beneficiari: Museu d'Art de Girona NIF Q0801970E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Un museu ple de moviment Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 8 

Temps de romànic, temps de gòtic: 
vida i art a l'edat mitjana Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 7,25 

Qui és qui? La iconografia en el 
món de l'art Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 7,25 

Taller de stop-motion: crea la teva 
història Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 9 

Salut i medicina: l'Antic Hospital de 
Santa Caterina i Girona Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 6,5 

Del pigment a la pintura. Colors i 
tècniques Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 9,5 

El gran dia de Girona: anatomia 
d'un quadre Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 6,5 

Taller de gravat Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 9,25 
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El vitraller de la catedral. Un ofici 
medieval Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 9,5 

Una història de colors: el groc, el 
vermell, el blau... Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 9 

El vitraller de la catedral Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 9 

Pintem sense colors Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 9 

Art i ciència: el misteri dels colors Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 9,75 

El drac Drac: un museu ple 
d'històries Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 9,5 

El joc de l'oca. Taller de gravat Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 9,5 

La dansa dels animals fantàstics Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 8 

Històries d'un hospital. L'Antic 
Hospital i Farmàcia de Santa 

Caterina 
Patrimoni artístic mitja 3,30 € 2,25 € 1,05 € 6,5 

Núm. Exp. 2018/2709 Beneficiari: Museu del Joguet de Catalunya NIF G17535717 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

El joc de la innocència? Elles 
boniques, ells valents 

Patrimoni Etnològic i 
Etnogràfic mitja 3,75 € 2,25 € 1,50 € 9,3 

El laberint dels joguets Patrimoni Etnològic i 
Etnogràfic mitja 3,75 € 2,25 € 1,50 € 9,3 

Núm. Exp. 2018/2844 Beneficiari: Museu del Suro de Palafrugell NIF P6712404J 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Toca-toca, pensa-pensa Patrimoni industrial mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 9 

A toc de corn Patrimoni industrial mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,5 
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Aprofitament forestal Patrimoni industrial mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,75 

Discovering the museum Découvriur 
le musée 

Espais de memòria 
històrica mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 6,35 

El Motor del Suro Patrimoni industrial mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 8,75 

El rastre de la prehistòria Patrimoni Arqueològic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,5 

El suro amb cinc sentits Patrimoni industrial mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,25 

Ibers, sants, corsaris i turistes Patrimoni 
Arquitectònic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7 

Jocs de llum Patrimoni industrial mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 8,35 

La dona a la indústria surera Patrimoni industrial mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,5 

La sureda, un bosc màgic Patrimoni Etnològic i 
etnogràfic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,5 

Més de dos segles fent taps Patrimoni industrial mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7 

Mil i una formes Patrimoni industrial mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 8,35 

Ninets de suro Patrimoni industrial mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 8,35 

Pirateria a Palafrugell Patrimoni 
Arquitectònic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,25 

Pirates via fora Patrimoni 
Arquitectònic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,5 

Retrobant la Gorgona Medusa Patrimoni 
Arquitectònic mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 8,35 

Suberexploradors Patrimoni Etnològic i 
etnogràfic mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,25 

Surets a pintar Patrimoni industrial mitja 4,50 € 2,25 € 2,25 € 8,6 

Suro en dansa Patrimoni industrial mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,5 

Tècniques de guiatge Patrimoni industrial mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,75 
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Núm. Exp. 2018/3023 Beneficiari: Sastres Paperers, SC NIF J55197347 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Disseny i producte: l'artesania al 
S.XXI Patrimoni Intangible mitja 5,50 € 2,25 3,25 € 6,8 

Descobrim les fibres experimentant 
amb el paper Patrimoni Intangible mitja 4,80 € 2,25 2,55 € 7,75 

Paper blanc: Ofici i tradició Patrimoni industrial mitja 4,80 € 2,25 2,55 € 7 

El paper de Les Saques: els oficis 
del Pla de l'Estany 

Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 5,50 € 2,25 3,25 € 6,55 

Paper i Sostenibilitat: Quin paper hi 
tenim? Patrimoni Intangible mitja 4,80 € 2,25 2,55 € 7 

Abans del paper: Papir i jeroglífics Patrimoni Intangible mitja 6,20 € 2,25 € 3,95 € 6,75 

Secrets d'Artista sobre Paper Patrimoni 
Arquitectònic mitja 6,20 € 2,25 € 3,95 € 6,5 

 
Segon. Denegar les sol·licituds que es relacionen a continuació, per no arribar a la 
puntuació mínima exigida i prevista en les bases de les específiques reguladores de 
la convocatòria o per no haver presentat la documentació dins del termini: 
 

NÚM. EXPEDIENT ENTITAT ACTIVITAT 
TIPUS DE 
PATRIMONI JORNADA PREU MOTIVACIÓ 

2018/3122 Agrupació Fluvià SL La memòria d'un got 
de llet Patrimoni Intangible mitja 5,75 € Art. 1 de les 

bases 

2018/2678 Ajuntament de La 
Cellera de Ter 

El Ter: aigua, natura 
i energia 

Espais de memòria 
històrica Sencera 4,00 € Art. 7 de les 

bases 

2018/2774 
Confraria de 

Pescadors de 
l'Escala 

En Neptú és a Port Patrimoni Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 5,20 € Art. 7 de les 

bases 

2018/2774 
Confraria de 

Pescadors de 
l'Escala 

port de l'escala: 
Maram i subhasta 

Patrimoni Etnològic i 
Etnogràfic Mitja 3,70 € Art. 7 de les 

bases 

2018/3221 Fundació Privada 
Carl Faust 

Les plantes 
medicinals a Casa 

nostra 
Paisatges culturals mitja 4,40 € Art. 7 de les 

bases 
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2018/2976 Museu de l'Anxova i 
la Sal 

Pintem emb plomes 
com Rafel Ramis Patrimoni artístic mitja 5,00 € Art. 7 de les 

bases 

2018/2976 Museu de l'Anxova i 
la Sal 

Taller de construcció 
de barquetes de 

suro 

Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 5,00 € Art. 7 de les 

bases 

2018/2976 Museu de l'Anxova i 
la Sal Escola de pesca Patrimoni etnològic i 

etnogràfic sencera 5,00 € Art. 7 de les 
bases 

2018/2976 Museu de l'Anxova i 
la Sal 

Ruta de 
l'arquitectura 

Defensiva de la 
costa 

Espais de memòria 
històrica mitja 5,00 € Art. 7 de les 

bases 

2018/2976 Museu de l'Anxova i 
la Sal 

Ruta de la duna 
litoral Paisatges culturals mitja 5,00 € Art. 7 de les 

bases 

2018/2976 Museu de l'Anxova i 
la Sal 

Ruta Marinera: 
L'Escala, Històries 

de pescadors, 
pirates i 

contrabandistes 

Espais de memòria 
històrica mitja 5,00 € Art. 7 de les 

bases 

2018/2976 Museu de l'Anxova i 
la Sal 

Visita a la casa de 
pescadors de can 

Cinto Xuà 

Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 5,00 € Art. 7 de les 

bases 

2018/2976 Museu de l'Anxova i 
la Sal Ruta Víctor Català Patrimoni Literari mitja 5,00 € Art. 7 de les 

bases 

2018/2976 Museu de l'Anxova i 
la Sal 

Visita guiada al 
Museu de l'Anxova i 

de la Sal 

Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 4,00 € Art. 7 de les 

bases 

2018/3018 Tresor de la 
Catedral de Girona 

La cultura de la 
festa a la Catedral 

de Girona 

Patrimoni etnològic i 
etnogràfic mitja 5,00 € Art. 7 de les 

bases 

 
Tercer. Fixar la subvenció a les activitats seleccionades en el punt primer, a realitzar 
pels centres educatius, en els 70% del cost, amb un límit de 2,25 €/alumne per a 
activitats de mitja jornada i de 3,15 €/alumne per activitats d'una jornada, de 
conformitat amb allò establert en el punt 2 de la convocatòria. 
 
Quart. Sol·licitar que els beneficiaris que consten en el punt primer de l’acord, ens 
facin arribar la declaració responsable que disposen de les certificacions legalment 
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establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les 
activitats subvencionades no han  estat condemnades per sentència ferma per algun 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, en el termini d’un mes des de la 
recepció de la notificació. (model disponible en el web de la Diputació de Girona). 
 
Cinquè. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al 
compliment de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Sisè. Difondre la informació relativa als recursos didàctics que integren el programa 
“Indika”, aprovats en aquest acord, al web corporatiu i als centres educatius de la 
demarcació. 
 
Setè. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present 
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s'hagin pogut advertir. 
 
Vuitè. Notificar el present acord als interessats que consten en el punt primer i segon. 
 
17. JG964/000031/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de  la sentència núm. 92/2018, 
de 3 d'abril de 2018, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Girona, resolent el recurs abreujat número 174/2017 (exp. 2018/1678) 

 
Vist l'informe emès per la Sra. M. Cristina Lloret Gómez, lletrada del Servei Jurídic 
d'aquesta Diputació, de 25 d’abril de 2018, que diu: 
 
"En data 10 d’abril de 2018 se'ns ha notificat el decret del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, que declara la fermesa de  la sentència núm. 
92/2018, de 3 d’abril de 2018, que DESESTIMA el recurs abreujat número 
174/2017, interposat per Allianz Seguros y reaseguros, S.A., contra la resolució de la 
Junta de Govern de la Diputació de quatre d’abril de 2017, que va desestimar la seva 
reclamació de responsabilitat patrimonial per l’accident de circulació que va tenir el 
vehicle amb matricula XXXX el 24 de gener de 2016, al col·lidir amb un porc senglar, 
a la carretera GI-V-6621, de la Xarxa Viària de la Diputació de Girona, al terme 
municipal de Castell-Platja d’Aro. 
 
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, a més a més, 
estableix l’obligació del pagament de les costes a la part actora, tot limitant-les al 
màxim de 300€. 
 
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. 92/2018, de 3 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
3 de Girona, resolent el recurs abreujat número 174/2017 (exp. Firmadoc núm. 
2018/1678). 
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18. JG964/000032/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Area Promció Econòmica, Administració i Hisenda: Aprovació 
addenda al conveni de col·laboració amb l'ajuntament de Girona per a la 
cessió d'espais de la Casa de Cultura per ubicar biblioteca municipal 
Ernest Lluch (exp. 2018/1858) 

 
La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona van subscriure el 23 de desembre de 
2014 un conveni pel qual la primera cedia l’ús a l’Ajuntament de determinats espais 
de l’edifici de la Casa de Cultura, per a instal·lar-hi la Biblioteca Ernest Lluch. 
 
A conseqüència de les troballes arqueològiques que van comportar la reducció de 
l’espai útil, ambdues institucions han mantingut converses en ordre a modificar 
parcialment el conveni esmentat, en el sentit d’ampliar la cessió als espais de l’antic 
dipòsit, a l’ala nord. 
 
La cessió d'ús de béns patrimonials està prevista en l’article 219 de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (DLeg 2/2003, de 28 d’abril) i en els articles 72 i ss. del 
Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya (Decret 336/1988, de 17 
d'octubre), els quals indiquen que els béns patrimonials han de ser administrats 
d’acord amb criteris de màxima rendibilitat, i que les cessions d’ús s’han de fer 
normalment mitjançant subhasta o concurs. No obstant, es poden valorar motivacions 
que prioritzin la rendibilitat social per sobre de la rendibilitat econòmica, com 
ara prestació de serveis socials, promoció i reinserció socials, activitats culturals i 
esportives, promoció urbanística, foment del turisme, ocupació del temps lliure o 
altres d’anàlogues. Igualment, els preceptes indicats exigeixen justificar l’oportunitat o 
la conveniència de la cessió, i acreditar el caràcter patrimonial del bé i la seva 
valoració tècnica. 
 
Consta acreditat a l’expedient el caràcter patrimonial del bé, ja que la Casa de Cultura 
figura inscrita a l’inventari de béns de la Diputació amb el núm. 53, classificada al 
llibre A, epígraf III.1, codi 110103 (edificis culturals, residencials i habitatges) i amb 
naturalesa patrimonial. 
 
El Servei d’Arquitectura ha emès informe, en el que es descriuen els espais i les 
superfícies, les característiques especials i les seves deficiències, i els 
condicionaments en matèria de seguretat que han de complir les actuacions que es 
duguin a terme. 
 
En la proposta de modificació del conveni que consta a l’expedient s’amplien els 
espais inicialment cedits a l’Ajuntament de Girona en el conveni de 2014, i s’amplia el 
termini de cessió fins al 25 anys, a més de preveure la implantació d’una escala 
d’evacuació i la instal·lació de lavabos. Tant el destí previst pels espais (oferir el 
servei de biblioteca pública) com les motivacions de l’ampliació dels espais inicials 
(reducció de la superfície útil inicial a conseqüència de la troballa de restes 
arqueològiques) gaudeixen de justificació suficient pel que fa a la conveniència de la 
cessió d’ús, d’acord amb els requeriments del Reglament de Patrimoni.  
 
D’acord amb la Disposició Addicional 2a del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
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aplicable en virtut de la DT 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, l’òrgan 
competent per aprovar la cessió d’ús de béns patrimonials de valor inferior al 
10% dels recursos ordinaris del pressupost i als 3 milions d’euros és la 
Presidència de la Corporació. No obstant això, la Junta de Govern pot adoptar un 
acord vàlid si compta amb la presència i el vot favorable del titular de la presidència, 
d'acord amb la teoria de la convalidació dels actes administratius. 
 
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: 
 
Primer. Aprovar l’addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre la 
Diputació i l’Ajuntament de Girona per a la cessió d’una part de la Casa de Cultura per 
destinar-la a seu de la Biblioteca Ernest Lluch, subscrit en data 23 de desembre de 
2014, amb el següent tenor literal: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER A LA CESSIÓ D’UNA PART DE L’EDIFICI DE LA CASA 
DE CULTURA PER A DESTINAR-LA A SEU DE LA BIBLIOTECA ERNEST LLUCH 
Girona,   de     de 2018 
REUNITS: 
D’una banda l’Ilm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, assistit pel 
secretari general de la Diputació, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
I de l’altra la senyora Marta Madrenas i Mir, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Girona, 
assistida pel secretari general de la corporació, el senyor José Ignacio Araujo Gómez. 
INTERVENEN: 
El primer en representació de la Diputació de Girona i en virtut de les atribucions conferides 
per l’acord de Junta de Govern de data x  de xxx de 2017. 
La segona en representació de l’Ajuntament de Girona i en execució de l’acord de la Junta de 
Govern de data xx de xxx de 2017. 
MANIFESTEN: 

I.Que la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona varen subscriure un conveni de 
col·laboració, en data 23 de setembre de 2014, l’objecte del qual és la cessió 
temporal amb caràcter gratuït d’una part de l’edificació de la Casa de Cultura de 
Girona, a fi de poder-hi traslladar la Biblioteca Ernest Lluch i seguir prestant el 
servei de biblioteca pública al centre de la ciutat. 

II.Que la superfície útil de l’espai cedit s’ha vist reduïda per la troballa de restes 
arqueològiques que s’han deixat al descobert i poden ser objecte de visita. 

III.Que el projecte bàsic elaborat per l’Ajuntament d’acord amb les necessitats estàndard 
d’aquest tipus de biblioteca, planteja la conveniència d’ocupar, si més no de forma 
provisional, uns espais de la Casa de Cultura, a l’ala nord del pati est, antic 
dipòsit, que no havien estat cedits en el conveni inicial. 

IV.Que és voluntat de la Diputació de Girona elaborar un projecte arquitectònic de 
remodelació global de tot l’edifici i que la cessió d’espais no condicioni les 
actuacions futures de la Diputació adreçades a la legalització i actualització de 
l’edifici. Per això,  és possible que l’execució d’aquest projecte comporti la 
ocupació puntual d’alguns dels espais que ara es cedeixen. 

V.Que és igualment interès de la Diputació que la cessió de nous espais no impedeixi la 
necessària implantació d’una escala d’evacuació a la segona planta del cos est de 
l’edifici, i la instal·lació de lavabos en aquesta zona. 
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, 
acorden signar una addenda al conveni de col·laboració subscrit el dia 23 de setembre de 
2014, amb els següents pactes:  
Primer. Objecte de l’addenda: 
Ampliar la superfície a cedir segons queda reflectit en el plànol adjunt (annex 2) incorporant-hi 
els dos nivells corresponents a la planta baixa de l’ala nord del pati est de l’edifici, l’antic 
dipòsit, amb una superfície total de 474 m2. Aquesta superfície ampliada estarà subjecte a 
modificació, quan la Diputació de Girona hi hagi d’intervenir com a conseqüència del procés de 
remodelació global de la Casa de la Cultura.    
Segon. En els espais cedits, les dues institucions acordaran la zona més adequada per a la 
implantació d’una escala d’evacuació i la instal·lació de lavabos. La Diputació de Girona 
licitarà i executarà al seu càrrec les obres per a l’escala d’evacuació, i l’Ajuntament de Girona 
licitarà i executarà les obres corresponents per als serveis de la biblioteca i la instal·lació de 
lavabos. 
Tercer. Afectació de la superfície cedida 
En el supòsit que la Diputació de Girona, en aplicació de la remodelació global que hi vol 
promoure a l’edifici, hagi d’intervenir i ocupar part dels espais cedits objecte d’aquest conveni, 
ho compensarà amb la cessió d’altres equivalents al lloc que s’escaigui. 
Ambdues administracions acordaran de mutu acord, si s’escau, la fórmula de repartiment de 
les despeses d’adequació d’aquests nous espais.  
Quart. Ampliació del termini de vigència 
El termini de vigència passa a ser de vint-i-cinc anys des de la data signatura del conveni, 
prorrogables per mutu acord de les parts. 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en el lloc que s’assenyala a l’encapçalament.” 
 
Segon. Facultar el president de la Diputació per a la signatura de l’addenda i dels 
documents que siguin necessaris per al desplegament del present acord. 
 
19. JG964/000023/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Suport a les actuacions del Consorci del Ter (exp. 
2018/2470) 

 
Vista la sol·licitud del Consorci del Ter, del dia 8 de març de 2018, en què sol·licita un 
ajut de 27.700,00 € per a l’execució d’activitats i projectes del Consorci del Ter durant 
l’any 2018, amb un pressupost de 27.700,00 €. 
 
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: subvenció al Consorci del Ter per a l’execució d’activitats i projectes del 
Consorci del Ter durant l’any 2018. Exp. 2018/2470 
Vista la sol·licitud del Consorci del Ter, del dia 8 de març de 2018, en què sol·licita un 
ajut de 27.700,00 € per a l’execució d’activitats i projectes del Consorci del Ter durant 
l’any 2018, amb un pressupost de 27.700,00 €. 
S'INFORMA 
Que el Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora 
la línia de suport als consorcis gestors d’espais d’interès natural, que es preveu 
materialitzar mitjançant subvencions nominatives. 
Que el Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2018 conté la partida 
pressupostària 300/1700/46704 “Al Consorci del Ter – Activitats i projectes àmbit riu 
Ter”, amb un crèdit de 27.700,00 €, la qual cosa és el supòsit previst en l’article 15.a) 
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de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona per a la concessió 
directa de subvencions. 
Que la resolució conté el contingut mínim establert per l'article 17 de l'Ordenança 
general de subvencions. 
Que s'ha verificat que el beneficiari declara que compleix amb les seves obligacions 
amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social i que no es troba en cap dels supòsits 
d'incompatibilitat per percebre la subvenció. 
Que l’atorgament de la subvenció correspon a la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona. 
 
Per tot això s’informa favorablement l'atorgament d'una subvenció de 27.700,00 
euros, mitjançant acord de la Junta de Govern.” 
 
D’acord amb els antecedents i l’informe de cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir una subvenció nominativa d’acord amb les dades següents: 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2018/2387 Consorci del Ter P0800060F 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Execució d’activitats i projectes del Consorci del Ter durant l’any 2018 Corrent 

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

Import de la subvenció 
(en €)  

% de 
finançament 

27.700,00  27.700,00 Import fix 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 27.700,00 € amb càrrec l’aplicació 
pressupostària següent: 
 

Aplicació 
pressupostària Nom aplicació pressupostària Import 

300/1700/46704 Consorci del Ter  
– Activitats i projectes àmbit riu Ter 27.700,00 

 
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 31 de desembre de 2018. 
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Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, 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 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 de l’activitat, en què constin imatges de les 
actuacions, així com el nombre de participants en les diferents activitats. 
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 per tal que no superi la despesa efectiva. 
 
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. 
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En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la 
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la 
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari haurà de fer constar el 
suport de la diputació de Girona en els cartells i els fulletons que editi, així com en la 
web del consorci.  
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 
a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 

concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que 
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

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

subvencions.  
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. 
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Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  
 

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

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

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

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

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

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

g)La bona fe. 
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. 
 
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord al Consorci del Ter. 
 
 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 

20. JG964/000019/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Salt 
Gimnàstic Club per a les activitats anuals i punt de tecnificació (exp. 
2018/3731) 
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L'entitat Salt Gimnàstic Club, de Salt, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de les activitats anuals i punt de tecnificació i s’ha instruït l'expedient 
2018/3731. 
 
L'entitat Salt Gimnàstic Club, té com a objectiu principal formar gimnastes a tots els 
nivells. 
 
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 Salt Gimnàstic Club. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Salt Gimnàstic Club, 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 

2018/3731 Salt Gimnàstic Club G17353913 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

activitats anuals i punt de tecnificació corrent 

Cost 
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció € 

Import a 
justificar € 

% de finançament 

211.000,00 35.000,00 105.500,00 16,59% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 35.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/48017 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. 
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El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l'1 de setembre de 2017 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 
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 105.500,00€ (50% del 
pressupost) 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 50% 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. 
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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: 
 

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 
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per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

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

subvencions.  
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. 

mailto:secretaria@ddgi.cat�
http://www.ddgi.cat/�


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 95 

 
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. 

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. 
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L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
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 Salt Gimnàstic Club. 
 
21. JG964/000016/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nominativa per a  
l'Agència innovació i desenvolupament Garrotxa-DinamiG per al 
finançament de l'organització de la Fira Orígens (exp 2018/5093) 

 
La Fira Orígens, que se celebra anualment a Olot, és una fira agroalimentària de 
productes de qualitat de Catalunya, amb diverses activitats entorn la gastronomia, 
amb demostracions de cuina, aules de tast, amb degustacions i maridatges, aula pels 
nens, un espai ecològic, on els productors donen a conèixer el seu producte a 
professionals del sector. En l’última edició de 2017 va tancar les portes amb un gran 
èxit de públic i vendes, més de 8.000 visitants i 53.000 tiquets de tast.  
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de l’any 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor DinamiG d’Olot, d’acord amb el que estableix 
l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist 
que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe favorable de la cap del Centre Gestor de Promoció Econòmica-Diplab, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Núm. expedient Nom del beneficiari NIF 

2018/5093 DinamiG P1700098E 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Fira Orígens 2018 Corrent 

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

Import de la subvenció (en €)  % de finançament 
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115.000,00 € 20.000,00 € 17,391% 

 
Segon. Autoritzar la despesa de 20.000,00 € i disposar-la amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 220/4300/46703 del pressupost de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar 
despeses d’una altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el 
30 de novembre de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que DinamiG accepta la subvenció, 
així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un 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 d’un 
mes a partir de l’acabament del període d’execució establert al punt tercer d’aquest 
acord, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 115.000,00€, 
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud 
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del 
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 

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

 

mailto:secretaria@ddgi.cat�
http://www.ddgi.cat/�
http://www.ddgi.cat/�


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 98 

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 (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa 
efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de dos anys. Si el beneficiari 
es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament 
ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l’interès 
legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre 
públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament  No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la 
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la 
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
En els materials de difusió de les activitats de l’entitat hi haurà de constar el logotip de 
la Diputació de Girona, així com també a la pàgina web. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona 
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 
a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
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El servei de Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan 
competent per adoptar els acords corresponents serà 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. 
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. 
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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. 
 
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord a DinamiG. 
 
22. JG964/000003/2018-PDDRH; Proposta Diputat Delegat Recursos Humans; 

Recursos Humans (012): Aprovar el text del conveni entre la Diputació de 
Girona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques per a la 
realització de la Diplomatura de Postgrau en contractació (exp. 2018/702) 

 
La Diputació de Girona vol col·laborar conjuntament amb l’ACM amb l’organització 
d’un Postgrau de Contractació a Girona que doni cobertura al personal de les Entitats 
Públiques Locals de la Província de Girona. 
 
L’objectiu és obtenir un nou escenari de l’oferta formativa a la Província de Girona, 
adaptat a la importància que te l’àmbit de la contractació pública, fet que es manifesta 
amb la sol·licitud per part de les Entitats Públiques Locals en que es realitzi formació 
en aquesta matèria arran de la publicació .de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 
2017. 
 
Vist que .la Diputació de Girona, dóna suport, a través de programes de foment, a 
aquelles iniciatives i accions que considera d’interès. Com a administració pública té 
l’obligació de facilitar el dret a la formació del seu personal tal com esta contingut en 
el conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Girona a més, en l’article 
36.1.b) LRBRL s’especifica la competència d’assistència i cooperació tècnica amb els 
municipis. La Diputació de .Girona conscient de la importància que té la formació  a 
efectes de l’adquisició i l’actualització de coneixements per part dels empleats públics, 
col·labora amb l’ACM en la gestió i l’organització de cursos de formació.  
 
Vist que l’ACM és un ens dotat de personalitat jurídica pròpia però de naturalesa 
jurídico privada i que una de les seves competències és la de la formació d’electes i 
tècnics dels ens locals. 
 
D’acord amb lo anteriorment esmentat, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de 
Girona i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per a la realització de la 
Diplomatura de Postgrau en contractació, el text del qual es transcriu com segueix:  
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“CONVENI ENTRE  L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ. D’una part, el senyor David 
Saldoni de Tena, en qualitat de president de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, (en endavant, ACM ), amb domicili a Barcelona, carrer València, 231, 6a 
planta, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que 
té atribuïdes pels articles 29 I 31 dels seus estatuts.I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Pere Vila i 
Fulcarà  president de la Diputació de Girona, en nom i representació d’aquesta entitat, 
amb domicili a Pujada Sant Martí 4-5, 17004 de Girona. i amb número d’identificació 
fiscal. P1700000A actuant d’acord amb la facultat per acord de Junta de Govern de 
data 15 de maig de 2018, donat que la Junta de Govern és l'òrgan competent (per 
delegació de cartipàs) per a l'aprovació de convenis de col·laboració (fins a 4 anys i 
amb els límits de quantia econòmica de la Llei de Contractes. Les parts, en la 
representació que ostenten, es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat 
legal necessària per obligar-se per a aquest acte i a tal efecte. I .- L’ACM té per 
finalitat representar, defensar i promoure els interessos generals dels municipis, les 
comarques i els altres ens locals associats i, alhora, potenciar l’autonomia local en el 
marc català, estatal i europeu. Entre les seves funcions s’hi troba la formació dels 
electes i tècnics dels ens locals, per la qual cosa organitza cursos i activitats de 
formació. II .- La Diputació de Girona, dóna suport, a través de programes de foment, 
a aquelles iniciatives i accions que considera d’interès. Com a administració pública té 
l’obligació de facilitar el dret a la formació del seu personal tal com esta contingut en 
el conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Girona A més, en l’article 
36.1.b) LRBRL s’especifica la competència d’assistència i cooperació tècnica amb els 
municipis. La Diputació de .Girona conscient de la importància que té la formació  a 
efectes de l’adquisició i l’actualització de coneixements per part dels empleats públics, 
col·labora amb l’ACM en la gestió i l’organització de cursos de formació. III.- Ambdues 
entitats tenen la voluntat de col·laborar en l’organització del Programa 
DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I GESTIÓ 
DELS SERVEIS PÚBLICS DELS ENS LOCALS (2018), que s’impartirà a Girona.  En 
base a l’exposició anterior, es formalitza la signatura d’aquest conveni d’acord amb 
les següents  CLÀUSULES. Primera.L’objecte del conveni és regular l’aportació 
concedida per acord de la Junta de Govern de 15 de maig de 2018 a l’ACM per a la 
realització de la DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA I GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DELS ENS LOCALS (2018), 
en l’àmbit de la seva competència. El cost total de la realitzció del Postgrau objecte 
d’aquest conveni,és de 56000€ que es finançaran amb aportació de la Diputació de 
Girona, de l’ACM i de les matrícules dels alumnes. Segona. Compromisos de 
L’ACM 1-Contractació dels docents.2-Edició dels tríptics promocionals.3-Confecció 
del programa d’estudis.4-Difusió de la diplomatura entre els ens locals de la 
demarcació de Girona. 5-Recollida d’inscripcions.6-Selecció d’aspirants.7-Matriculació 
dels alumnes i seguiment del calendari.8-Creació d’un espai virtual per dipositar-hi la 
documentació del curs.9-Elaboració de llistes de signatures i d’enquestes 
d’avaluació.10-Contacte amb docents.11-Tramitació de tota la documentació dels 
docents per al seu pagament.12-Avaluació modular de la formació i trasllat de les 
dades a l’Àrea de Recursos Humans, per si es detecten problemes que es poden 
solventar abans de finalitzar el curs.13-Difusió de la Diplomatura de postgrau entre les 
entitats de la Xarxa Local.14-Seguiment de l’assistència i de les avaluacions 
contínues dels alumnes i emissió dels certificats.15-Fer el tancament i avaluació 
global del Programa de postgrau i traslladar-ne els resultats a la Diputació. 16-
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Adoptar les mesures de difusió per donar l’adequada publicitat al finançament públic 
de l’activitat objecte d’aquest conveni. 17-Presentar la documentació  següent: 
Memòria qualitativa dels resultats obtinguts pels participants. Memòria econòmica del 
curs, que inclourà un certificat d’ingressos i despeses i un compte detallat de les 
despeses totals originades per l’activitat objecte del conveni.Declaració responsable 
sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Dues 
mostres del producte resultant (material gràfic i audiovisual, publicacions, informes...) 
de l’actuació on es farà constar de manera visible la col·laboracio´de la Diputació de 
Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent. Informar en el moment de la 
justificació d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
procedents de qualsevol entitat, per tal d’acreditar que no es supera el cost total de 
l’actuació. El termini màxim de presentació de la documentació de justificació és de 
com a màxim tres mesos des de la data de finalització de l’activitat subvencionada.   
Declaració responsable referent a les obligacions pròpies en matèria de 
transparència. 18-Complimentar el cost total de la realització del Postgrau per la 
diferència que es generi entre l’aportació de la Diputació de Girona i la matriculació 
dels alumnes.En cas que no es compleixin les obligacions establertes, no es 
procedirà al pagament de l’aportació per part de la Diputació de Girona. Tercera . 
Compromisos de la Diputació.1-Cessió de les Aules per a la impartició dels cursos 
de la diplomatura.2-Control de l’assistència dels alumnes  a les classes.3-Atorgar una 
aportació de 30.000,00 euros a l’ACM per Diplomatura de POSTGRAU EN 
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DELS 
ENS LOCALS. Aquest import anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària  
210920046600. L’import concedit té caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final de 
l’actuació resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè així ho manifesta 
l’ACM o així ho considera l’òrgan competent en examinar la documentació 
acreditativa de la despesa realitzada, s’ha d’abonar parcialment l’aportació en la 
quantitat proporcional segons el percentatge de l’aportació establert en aquest 
acord.Es faran dos pagaments, un de 15.000,00 € a l’inici del curs i l’altre de 
15.000,00 € a la finalització del curs i prèvia presentació de la documentació 
esmentada a la clàusula Segona 17. La despesa de 30.000€  que aporta la Diputació 
de Girona a l’Associació Catalana de Municipis, per a l’organització de la Diplomatura 
de Postgrau amb càrrec a l’assignació pressupostària 210920046600. Aquesta 
aportació tindrà caràcter plurianual i es farà en dos aportacions de 15000€ una dins 
l’exercici 2018 i l’altre en l’exercici 2019 sempre hi quant existeixi crèdit suficient i 
adequat per fer front a la despesa. Quarta. Preu de matrícula. Les places 
disponibles del postgrau són 30, de les quals 5. es reserven a personal de la 
Diputació de Girona i les altres  25 seran per personal dels ens locals de la 
demarcació de Girona. Els alumnes del curs hauran d’abonar una matrícula de 800,00 
€. Cinquena. Seguiment i control de les actuacions. Les parts signatàries d’aquest 
conveni duran a terme les accions de seguiment i control que considerin necessàries 
per tal de garantir l’execució correcta de les actuacions que en són objecte. Es 
constituirà una comissió de seguiment que durà a terme funcions d’interpretació i 
seguiment del conveni. Aquesta comissió estarà integrada per dos representants de 
cadascuna de les dues entitats. Sisena. Protecció de dades. Les parts s’obliguen, 
en l’execució d'aquest conveni, a complir amb la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal, així com a implementar les mesures tècniques i organitzatives que 
resultin necessàries per garantir la seguretat de les dades d’acord amb el nivell de 
seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades personals 
objecte de tractament. Tota la informació rebuda o emesa per les parts, en relació 
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amb les dades que derivin de l’execució del conveni, tindrà caràcter confidencial i no 
podrà ser comunicada a tercers sense el previ consentiment de l’altra part. Setena. 
Vigència. Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i fins a 31 de 
desembre de 2019, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita. 
Vuitena. Extinció. El conveni s’extingirà en els supòsits següents: a)per mutu acord 
de les parts;b)per resolució quan s’incompleixin les obligacions establertes en aquest 
conveni per qualsevol de les parts; c)per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la 
finalitat prevista en aquest conveni;d)per l’expiració del temps de vigència; e)per 
denúncia d’una de les parts; i f)les causes generals establertes a la legislació vigent. 
La part que proposi resoldre el conveni ho haurà de comunicar a l’altra part amb un 
mes d’antelació. Novena. Qüestions litigioses. En cas de dubte o discrepància que 
pugui sorgir en l’aplicació del present conveni, ambdues parts acorden acudir a la 
comissió de seguiment, en vista a la solució amistosa del conflicte, amb caràcter previ 
a la submissió a la jurisdicció contenciosa administrativa, si persistís el desacord.I en 
prova de conformitat, els parts signen el present conveni per triplicat original en el lloc 
i la data indicats a l’encapçalament.” 
 
Segon. Aprovar el Conveni de Col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques per l’organització de la Diplomatura del Postgrau 
de Contractació Pública. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa de 30.000€  que aporta la Diputació de Girona 
a l’Associació Catalana de Municipis, per a l’organització de la Diplomatura de 
Postgrau amb càrrec a l’assignació pressupostària 210920046600. Aquesta aportació 
tindrà caràcter plurianual i es farà en dos aportacions de 15000€ una dins l’exercici 
2018 i l’altre en l’exercici 2019 sempre hi quant existeixi crèdit suficient i adequat per 
fer front a la despesa. 
 
Quart. Facultar al president la signatura del Conveni de Col·laboració entre la 
Diputació de Girona i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per 
l’organització de la Diplomatura del Postgrau de Contractació Pública. 
 
 
23. JG964/000003/2018-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 

Europeus; Servei programes europeus (029): Acceptar la subvenció 
atorgada per resolució definitiva del Departament de GAPH corresponent 
al PECT "Girona, regió sensible a l'aigua" Operació: "coordinació" i 
aprovar el conveni per l'execució d'aquest PECT (exp. 2016/7022) 

 
Vista l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-
2020, i s'obre la convocatòria per part del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge. 
 
Tenint en compte que la Diputació de Girona, el dia 19 d’abril de 2016, va aprovar 
(publicades al BOP núm. 89, de 10 de maig de 2016) les bases específiques 
reguladores del procés de selecció i de cofinançament de projectes dels ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a 
presentar a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions 
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Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per als projectes 
d’especialització i competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (PECT). 
 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 21 de juliol de 2016, en que 
s’acordava presentar a l’esmentada convocatòria del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge, 5 sol·licituds per a 5 PECT en els àmbits 
següents: 
1. Innovació. “Girona, ecosistema innovador”. (001-P-000022). 
2. Turisme. “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa”. 
(001-P-000042). 
3. Aigua. “Girona, regió sensible a l'aigua”. (001-P-000082). 
4. Salut. “Girona, regió saludable” (001-P-000323). 
5. Cultura. “Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial”. (001-
P-000482). 

 
Vistes les al·legacions que la Diputació de Girona va presentar, el 28 de setembre de 
2017, respecte a les operacions que havien estat desestimades o que se’ls havia 
reduït la despesa elegible i respecte a la valoració del PECT de turisme. 
 
Vista la resolució definitiva emesa pel Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de data 19 d’abril de 2018, en 
que s’aproven les operacions de la Diputació de Girona incloses en els PECT 
detallats a continuació amb el corresponent cofinançament FEDER: 
 

PECT Despesa 
elegible 

Cofinança-
ment FEDER 

(50%) 

Despeses no 
acceptades Motiu 

001-P-000022. Girona, 
ecosistema innovador.  
Op: Co-creix 

536.070,68 268.035,34 0,00 --- 

001-P-000042. Costa Brava 
Pirineu de Girona: natura, 
cultura i intel·ligència en xarxa. 
Op: coordinació. 

118.239,22 59.119,61 242.364,50 

Superar el 10% de 
despeses màximes de 
l’operació de coordinació 
en relació al total del 
PECT, més la reducció 
en despeses de personal 
ja que suposa un import 
superior al 50% de 
PECT. 

001-P-000082. Girona, regió 
sensible a l'aigua. Op: 
coordinació. 

173.650,00 86.825,00 102.350,00 

S’han de reduir les 
despeses de la operació 
de coordinació ja que 
suposa un import 
superior al 10% de PECT 
con s’estableix en les 
bases.  

001-P-000323. Girona, regió 
saludable. Op: coordinació. 291.603,72 145.801,86 69.000,00 

S’han de reduir les 
despeses de l'operació 
de coordinació ja que 
suposa un import 
superior al 10% de PECT 
con s’estableix en les 
bases, en concret es 
tracta del 12,49% 

001-P-000482. Indústries 
culturals i creatives de Girona i 
el seu entorn territorial. Op: 
coordinació. 

119.024,37 59.512,19 0,00 --- 
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Vist que s’ha acceptat el PECT “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa”. (001-P-000042) al revisar la puntuació i superar el mínim 
requerit segons la base 12.4 de les Bases Reguladores de l'Ordre GAH/95/2016, de 
26 d'abril: mínim 50 punts, atorgats 50,2. 
 
Tenint en compte que d’acord amb la base 14.4 de l’Ordre GAH/95/2016 les entitats 
proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar, mitjançant 
l'entitat representant, el document d'acceptació de la subvenció, el conveni de 
participació, la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i, en tot cas, la documentació que, si 
s'escau, els sigui requerida dins del termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà 
de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. 
 
La Junta de Govern, a proposta de la diputada de programes europeus, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar la subvenció per a l’operació inclosa al PECT “Girona, regió sensible 
a l'aigua” (001-P-000082) amb el detall següent: 
 

PECT Despesa elegible Cofinançament 
FEDER (50%) 

001-P-000082. Girona, regió sensible a l'aigua. Op: coordinació. 173.650,00 86.825,00 
 
Segon. Aprovar el conveni de col·laboració següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PECT GIRONA, 
REGIÓ SENSIBLE A L’AIGUA. 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN, 
La Diputació de Girona, NIF P1700000A, representada per Pere Vila i Fulcarà, en 
qualitat de president, facultat per acord de la Junta de Govern del dia---- de 2018 i 
assistit pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, com a beneficiària i anomenada 
entitat representant del PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
La Fundació Mas Badia, NIF G17087909, representada per Josep Maria Monfort i 
Bolivar, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Girona, 
regió sensible a l’aigua. 
La Universitat de Girona, NIF Q6750002E, representada per Joaquim Salvi i Mas, en 
qualitat de rector, tal i com estableix el Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, 
del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport  (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 
2017), de nomenament del rector de la Universitat de Girona i en virtut de les 
competències que li han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la 
Universitat de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la 
modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu 
text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), com a beneficiària i entitat 
sòcia del PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
La Fundació Privada Mar, NIF G17842774, representada per Miquel Ventura i Monsó, 
en qualitat de director, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Girona, regió 
sensible a l’aigua. 
La Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, NIF V55239776, representada per 
Josep Maria Rufí i Pagès, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia 
del PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
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L’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, NIF Q5855049B, representat per 
Rodrigo de Oliveira Brito, en qualitat de cap de l’Oficina de Projectes, com a 
beneficiària i entitat sòcia del PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
El Consorci del Ter, NIF P0800060F, representat per Ponç Feliu i Latorre, en qualitat 
de director, com a entitat participant no beneficiària del PECT Girona, regió sensible a 
l’aigua. 
La Comunitat Intermunicipal d’Aigües del Daró-Ter, NIF V55270060, representada per 
Lluís Sais i Puigdemont, en qualitat de president, com a entitat participant no 
beneficiària del PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
La Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i 
Torrent, NIF P1700023C, representada per Lluís Ros i Colls, en qualitat de president, 
com a entitat participant no beneficiària del PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
La Comunitat de Regants de la Presa de Colomers-Mas Duran, NIF G17245754, 
representada per Jordi Aulet i Riera, en qualitat de president, com a entitat participant 
no beneficiària del PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
La Comunitat Regants del Molí de Pals, NIF G17141250, representada per Albert 
Grassot i Esteba, en qualitat de president, com a entitat participant no beneficiària del 
PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
La Comunitat de Regants de Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, 
Colomers i Jafre, NIF H17395716, representada per Narcís Illa i Alsina, en qualitat de 
president, com a entitat participant no beneficiària del PECT Girona, regió sensible a 
l’aigua. 
La Comunitat de Regants de la Sèquia Vinyals, NIF G17091067, representada per 
Enric Planas i Bartroli, en qualitat de vicepresident, com a entitat participant no 
beneficiària del PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
La Cooperativa Girona Fruits, SCCL, NIF F17021676, representada per Martí Ferrer i 
Pons, en qualitat de president, com a entitat participant no beneficiària del PECT 
Girona, regió sensible a l’aigua. 
L’empresa Giropoma Costa Brava, SL, NIF B17011511, representada per Venanci 
Grau i Marull, en qualitat de president, com a entitat participant no beneficiària del 
PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí; NIF P1721200B, representat per Sandra 
Bartomeus i Vicens, en qualitat de regidora de Medi Ambient i Salut, com a entitat 
participant no beneficiària del PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient per 
signar aquest conveni, en nom i representació de les entitats respectives, i de comú 
acord 
EXPOSEN 
I. Que el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons europeu de 
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons 
europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i 
les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al 
Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i es 
deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell. 
II. Que el Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional estableix les 
disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
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III. Que el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 s'ha aprovat d'acord 
amb la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015. 
IV. Que la convocatòria (ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril) de la Generalitat de 
Catalunya per al desenvolupament de Projectes d'especialització i competitivitat 
territorial (PECT) en l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020 estableix les bases per a la selecció dels projectes. 
V. Que els signants han presentat de manera conjunta el Projecte d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT) Girona, regió sensible a l’aigua a la convocatòria de 
data 4 de maig de 2016 i l'esmentat PECT ha estat seleccionat segons la Resolució 
GAH/815/2018, de 19 d’abril, del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
En virtut del que s'ha exposat, les parts subscriuen aquest conveni, que es regeix per 
les següents 
CLÀUSULES 
Primera. OBJECTE DEL CONVENI 
Aquest conveni regula els drets, obligacions i responsabilitats de les entitats signants 
en referència a l'execució efectiva de les operacions del PECT Girona, regió sensible 
a l’aigua, aprovat segons la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, dins el Programa 
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 
El PECT Girona, regió sensible a l’aigua ha obtingut una subvenció del FEDER de 
1.328.042,13 € sobre un pressupost de despesa total elegible de 2.656.084,26 € que 
s'executarà segons el model de governança, els pressupostos, el pla de treball i les 
fitxes descriptives de les operacions incloses com annexos a aquest conveni, del que 
formen part íntegra. 
Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió del 
Programa operatiu i la Direcció General d'Administració Local constituirà part d'aquest 
conveni com addenda. 
Segona. ENTITAT REPRESENTANT 
Les entitats membres del PECT Girona, regió sensible a l’aigua designen l'entitat 
Diputació de Girona entitat representant, la qual assumeix aquesta responsabilitat 
davant la resta d'entitats membres del PECT, la Direcció General d'Administració 
Local i les autoritats de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-
2020. 
Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L'ENTITAT REPRESENTANT 
1. L'entitat representant assumeix dins el desenvolupament del PECT: 
a) La interlocució davant la Direcció General d'Administració Local i l'estructura de 
seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les 
comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de 
l'execució de les operacions del PECT i del cofinançament del FEDER aplicat. 
b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT, a través de l'operació 
corresponent del programa de treball del projecte, segons s'ha aprovat i s'adjunta com 
annex 2. 
c) La comunicació dels avanços i nivells d'execució física i financera del PECT, en 
nom i representació de la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i formats 
determinats per la Direcció General d'Administració Local o les estructures de gestió, 
seguiment, control i avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
2. Les seves obligacions i responsabilitats s'estenen a: 
a) Transmetre a la Direcció General d'Administració Local i a les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 tota la informació requerida per a la gestió i 
seguiment de les operacions del Programa operatiu. 
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b) Respondre, com a únic referent, de les comunicacions entre el partenariat, la 
Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió, seguiment, control i 
avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, així com de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans 
competents nacionals, estatals i comunitaris. 
c) Comunicar a la resta d'entitats del partenariat els resultats, les comunicacions i les 
decisions de la Direcció General d'Administració Local i de les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de manera immediata i diligent, així com de 
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o 
d'altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris. 
d) Informar a la Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió del 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de totes les modificacions o canvis en el PECT 
que no requereixen d'un procés de validació i aprovació per part de les estructures 
esmentades. 
e) Sol·licitar els canvis o modificacions que requereixen l'aprovació per part de les 
estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 a través dels mitjans i 
canals previstos. 
f) Coordinar l'execució de les operacions previstes al PECT en els terminis recollits a 
la resolució d'aprovació del PECT i als annexos d'aquest conveni. 
g) Sol·licitar formalment el reemborsament a través del cofinançament del FEDER de 
la despesa elegible realitzada i justificada en els terminis i formats previstos pel PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
h) Garantir l'aplicació dels principis de comptabilitat separada i despesa efectivament 
pagada per al conjunt del partenariat davant les estructures de gestió, seguiment i 
control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
i) Sotmetre's als controls i verificacions de l'autoritat de gestió, l'Organisme Intermedi, 
l'autoritat de certificació i/o auditoria, la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents nacionals, 
estatals i comunitaris. 
j) Encarregar i/o realitzar les comprovacions pertinents per garantir la 
subvencionabilitat de la despesa presentada en les justificacions del PECT abans de 
la seva tramitació davant els òrgans de gestió, seguiment i control del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
k) Respectar i vigilar que totes les entitats beneficiàries del PECT respecten la 
normativa comunitària, de l'Estat membre i catalana aplicable a les operacions que 
componen el PECT. 
l) Sotmetre's a les mateixes obligacions i responsabilitats que la resta d'entitats 
beneficiàries del PECT en referència a l'execució de tasques i operacions del PECT. 
Quarta. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS SÒCIES 
1. Totes les entitats sòcies signants es comprometen a la realització de les 
operacions i actuacions que assumeixen segons la memòria tècnica del PECT 
aprovada i, en concret: 
a) Respectar la pista d'auditoria suficient i mantenir una comptabilitat separada de les 
despeses elegibles efectivament pagades aplicables al PECT. 
b) Informar de manera lleial i diligent a l'entitat representant de canvis o modificacions 
a les circumstàncies o mitjans per a l'execució de les operacions i tasques 
assignades. 
c) Complir amb la normativa legal comunitària, estatal i catalana aplicable a les 
tasques i operacions que executa. 
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d) Aplicar els procediments i mitjans de contractació pública amb independència de la 
seva naturalesa jurídica. 
e) Assumir les obligacions i responsabilitats derivades de la subvencionabilitat de la 
despesa i l'aplicació del FEDER. 
f) Participar dels acords respecte del PECT segons els procediments de participació i 
coordinació que s'aprovin en el partenariat. 
g) Informar periòdicament de les dades físiques i financeres requerides per al 
seguiment i gestió del PECT, tant per part de l'entitat representant com de les 
estructures de gestió, seguiment, control o avaluació del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020. 
h) Assegurar l'aplicació de l'estratègia i mitjans de difusió, publicitat i comunicació 
sobre la presència del finançament del FEDER que preveu el PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
i) Aplicar els principis transversals d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, de 
protecció del medi ambient i de lliure competència i no-discriminació en els processos 
de contractació. 
j) Facilitar la documentació i comprovants que siguin exigibles per verificar la 
subvencionabilitat de la despesa i que aquesta estigui efectivament pagada a 
requeriment de la Direcció General d'Administració Local, les estructures i òrgans de 
gestió, seguiment i control del Programa operatiu, així com de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans 
competents nacionals i comunitaris. 
k) Custodiar la documentació i conservar-la fins al termini legal de prescripció de les 
operacions cofinançades amb el FEDER en referència a la conservació de 
documentació original. 
l) Col·laborar activament en el desenvolupament de les tasques de coordinació de 
l'entitat representant. 
m) Donar resposta a tots els requeriments i sol·licituds d'informació vehiculades a 
través de l'entitat representant, tant a través de sistemes d'informació com de 
proporcionar la documentació. 
n) Acceptar formalment i per escrit les modificacions, canvis o resolucions aplicables 
al PECT emanades de la Direcció General d'Administració Local i/o les estructures de 
gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
o) Subministrar les declaracions de despesa en el format i terminis pertinents per 
complir amb les obligacions de presentació periòdica per part de l'entitat representant 
dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S'HA D'EXECUTAR 
Les operacions, pla de treball, pressupost i model de governança s'adjunten com 
annexos d'aquest conveni i es corresponen amb les dades aprovades pel PECT 
Girona, regió sensible a l’aigua d'acord amb la Resolució GAH/815/2018, de 19 
d’abril. 
Les operacions i tasques estan identificades per tipologia de despesa i entitat 
beneficiària encarregada de desenvolupar-les. Les entitats membres del PECT es 
comprometen a respectar aquesta distribució i no introduir-ne modificacions si no han 
estat informades i aprovades prèviament per les estructures de gestió del PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020. Serà suficient la comunicació prèvia a la persona titular de 
la Direcció General d'Administració Local en el supòsit següent: 
a) modificacions que no afectin més d'un 20% del pressupost entre actuacions dins 
d'una mateixa operació. No obstant això, l'òrgan competent pot prohibir la modificació 
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en el termini de tres mesos en cas de comprovar que no reuneix els requisits 
previstos en les bases reguladores. 
El pressupost de la despesa total elegible és de 2.656.084,26 € i rebrà una subvenció 
del FEDER de 1.328.042,13 €. La subvenció FEDER la rebrà directament l'entitat 
beneficiària encarregada d'executar la despesa elegible corresponent al pressupost 
de l'operació. 
Sisena. CIRCUIT DE GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ, JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LA 
DESPESA 
Les entitats membres del PECT aproven un mecanisme de coordinació i gestió que 
s'adjunta com a annex 2 al conveni i pel qual es regiran en l'execució del PECT. 
Aquest mecanisme respecta la proporcionalitat, eficàcia i eficiència en la gestió i 
coordinació de les operacions del PECT. L'entitat representant actuarà com a 
referència d'arbitratge davant contenciosos en el partenariat, fins a la intervenció de la 
Direcció General d'Administració Local o de les autoritats pertinents del PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020. 
Les entitats sòcies es comprometen a presentar davant l'entitat representant les 
declaracions de despesa degudament signades en el format i terminis necessaris per 
donar compliment a les obligacions de certificació de despesa del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
Les declaracions aniran acompanyades d'un informe d'execució físic, administratiu i 
financer de les operacions amb el detall de les actuacions i les despeses executades, 
amb els justificants que permetin comprovar que es tracta de despesa efectivament 
pagada. 
Els formats i dades incloses en l'informe seran les necessàries per complir amb les 
obligacions d'informació per al seguiment i càrrega de la informació en els sistemes 
d'informació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
L'entitat representant s'encarregarà de coordinar la realització de les validacions de 
despesa en el nivell de projecte que el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix 
per a les operacions cofinançades amb el FEDER de manera prèvia a la remesa de la 
certificació de despesa. 
L'entitat representant utilitzarà les dades i documents facilitats per les entitats sòcies, i 
les seves pròpies, per realitzar la presentació i càrrega de la informació en els mitjans 
previstos per a la certificació de despesa del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Les transferències del FEDER pel valor de la subvenció aplicable a la despesa 
considerada elegible es realitzaran directament des de l'autoritat de certificació a 
l'entitat beneficiària. Les entitats es comprometen a registrar aquesta informació dins 
el seu sistema de comptabilitat separada i comunicar-ne el cobrament efectiu a 
l'entitat representant. 
Els requeriments de documentació vehiculats a través de l'entitat representant seran 
satisfets en el termini de temps més breu possible, en els formats i models que siguin 
exigibles per satisfer les necessitats de seguiment o control que els originen. La 
documentació es remetrà a l'entitat representant. 
En el cas de visites de control in situ, les entitats posaran a disposició dels 
representants dels organismes de control la documentació, instal·lacions i sistemes 
d'informació necessaris per realitzar les tasques de control, col·laborant activament en 
el procés. 
Setena. MODIFICACIONS, REINTEGRAMENT I RESCISSIÓ DEL CONVENI 
Les modificacions del PECT aprovades pel partenariat i, si s'escau, per les 
estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 s'incorporaran com 
addendes a aquest conveni. 
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Les entitats beneficiàries del PECT assumeixen la responsabilitat derivada de les 
irregularitats que es detectin en la despesa executada i declarada per part seva. 
Les entitats beneficiàries del PECT es comprometen a reintegrar la totalitat del 
finançament del FEDER declarat com indegudament rebut per part de les estructures 
de control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 o per actuació degudament 
articulada de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de 
Comptes o d'altres òrgans competents nacionals i comunitaris. 
L'incompliment no justificat i acordat de les actuacions i operacions, per part 
d'almenys una de les entitats beneficiàries, de les clàusules d'aquest conveni o la 
modificació no comunicada i autoritzada del pla de treball (terminis, pressupostos, 
tipologia de despesa, tasques i/o activitats, etc.) o el consum irregular dels fons 
suposarà la rescissió del conveni pel que fa a l'entitat o entitats beneficiàries 
afectades i el reintegrament dels fons FEDER que hagin rebut fins a la data. 
Vuitena. VIGÈNCIA 
El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data d'inici 1 gener de 
2017 i data prevista de finalització 31 de desembre de 2020. 
A aquest conveni s'aplica el compromís i obligació de no-dissolució de l'agrupació 
sorgida del conveni fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que 
preveuen l'article 100.4 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l'article 65 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa europea per als 
fons, en concret el Reglament (CE) 2988/95, de protecció dels interessos financers de 
les comunitats europees. 
Novena. RESOLUCIÓ DE LITIGIS 
La legislació aplicable per a la resolució de litigis és la de Catalunya, per la via de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
Desena. PUBLICACIÓ 
Publicar el present conveni al BOP de Girona i al Portal de Transparència per tal de 
donar compliment al que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010,de 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
modificat per la Llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millora de la 
regulació normativa, i a l’article 10.1.a de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació i bon govern. 
Onzena. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES 
Les entitats membres del PECT Girona, regió sensible a l’aigua es comprometen a 
respectar i aplicar tota la normativa i legislació de la Unió Europea, l'Estat membre i 
Catalunya aplicables a l'execució, seguiment, control i avaluació de les operacions del 
projecte, i específicament: 
El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons 
europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al 
Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la 
pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de 
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons 
europeu marítim i de la pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell. 
El Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre 
disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
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El Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que 
complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 
17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu 
marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons 
europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al 
Fons europeu marítim i de la pesca. 
El Reglament d'execució (UE) 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel 
qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell en allò que fa referència a les modalitats concretes de 
transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació 
sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures 
d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i 
emmagatzematge de dades. 
El Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual 
es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb 
disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu 
de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons 
europeu marítim i de la pesca. 
El Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel 
qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 1303/2013 del Parlament i del Consell. 
El Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (Marc 
R+D+i) de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014). 
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. 
Els manuals, les circulars, les orientacions i altres actes normatius que, en l'exercici 
de les seves funcions, puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu, 
així com tota regulació dictada per la Comissió Europea, el Consell Europeu i el 
Parlament Europeu aplicables als pressupostos i fons estructurals i d'inversió (EIE) de 
la Unió Europea. També és aplicable tota la normativa comunitària, estatal i 
autonòmica en relació amb comunicacions electròniques, capacitat probatòria 
documental i normativa tributària i comptable d'aplicació. 
Altra normativa de desplegament. 
Annex 1. Declaració responsable. 
Les entitats beneficiàries del PECT declaren que no han rebut cap altre finançament 
procedent del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a l'execució de les operacions 
i tasques descrites en el PECT Girona, regió sensible a l’aigua. 
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Que els fons públics i privats consignats per a l'execució del PECT apareixen tots en 
el pla de finançament, la memòria tècnica i la memòria econòmica aprovats a la 
Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, 
Que la intensitat de la subvenció del FEDER per a les operacions i tasques del PECT 
en cap cas supera els límits establerts a la convocatòria, factura a factura. 
Que compliran puntualment les obligacions derivades de la normativa de la UE, l'Estat 
membre i Catalunya en vigor i aplicables a les operacions aprovades pel PECT, i en 
especial en els procediments de contractació, del tractament d'ingressos i de la 
normativa de competència i ajuts d'Estat. 
Que les dades, la informació i la documentació adjuntes a aquest conveni són 
correctes i fidedignes. 
Que respectaran les obligacions normatives i aplicaran les eines i mitjans de difusió, 
comunicació i publicitat de la intervenció del FEDER en el PECT que preveu el PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Annex 2. Governança. 
La gestió del PECT es durà a terme d’acord amb la clàusula sisena “Circuit de gestió, 
administració, justificació i control de la despesa” d’aquest conveni. 
Amb més detall, s’estableix un model de governança del PECT estructurat en 
els òrgans següents: 

Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya: funció a 
desenvolupar per part de la Diputació de Girona com a entitat representant del 
PECT. 
Consell Rector: òrgan de coordinació i seguiment de les operacions format 
per l’entitat representant i les entitats amb operacions aprovades en el marc 
del PECT. 
Assemblea General: òrgan de caràcter informatiu i deliberatiu format per tots 
els membres del PECT, ja siguin entitats sòcies, entitats participants o altres 
entitats del territori relacionades amb el PECT. 
Òrgans de gestió: 

a.Gestió tècnica 
b.Gestió Administrativa 
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A continuació es defineixen les funcions i la periodicitat de les reunions de cadascun 
dels òrgans: 
1.Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya. 

⋅Entitat: Diputació de Girona. 
⋅Representants: 1 representant institucional, la diputada de Programes Europeus, 

Sra. Maria Àngels Planas, i 1 representant tècnic, el cap de Servei de 
Programes Europeus. 

⋅Funcions: Coordinació general del PECT i representació i interlocució davant de 
la Generalitat de Catalunya. 

2.Consell Rector 
•Entitats membres: Diputació de Girona i entitats amb operacions aprovades 

dintre del PECT. 
•Representants: 1 representant institucional nomenat per cadascuna de les 

entitats membres 
•Funcions: Seguiment executiu del PECT, validació de l’evolució de les 

operacions a partir dels informes elaborats per les unitats de gestió tècnica i 
administrativa i l’acompliment del quadre de comandament. 

•Periodicitat: Reunions semestrals. 
3.Assemblea General 

•Entitats membres: Diputació de Girona, entitats sòcies del PECT, entitats 
participants del PECT i altres entitats del territori relacionades amb el PECT 

•Representants: 1 representant institucional nomenat per cadascuna de les 
entitats membres 

•Funcions: Seguiment i informació general del PECT 
•Periodicitat: Reunions anuals 

4.Òrgans de Gestió 
a.Unitat de gestió Administrativa 
•Entitats membres: Diputació de Girona 
•Representants: 1 Tècnic Administratiu 
•Funcions: Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en la 

vessant administrativa i preparació de la documentació administrativa de 
justificació del PECT a presentar a la Generalitat de Catalunya d’acord amb la 
informació tramesa per les entitats. Preparació de la part administrativa de 
l’informe d’evolució del PECT a validar per part del Consell Rector. 

•Periodicitat: Treball permanent en el PECT i sessions de treball trimestrals 
b.Unitat de gestió Tècnica 
•Entitats membres: Diputació de Girona i Universitat de Girona  
•Representants: 1 Tècnic/a de Coordinació de la Diputació de Girona i 1 Tècnic 

de Campus de l’Aigua de la  UdG. 
•Funcions: Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en la 

vessant tècnica de les operacions i preparació de la documentació tècnica de 
justificació del PECT a la Generalitat de Catalunya (si escau) d’acord amb la 
informació que hauran tramès les entitats amb operacions aprovades. 
Preparació de la part tècnica de l’informe d’evolució del PECT a validar per part 
del Consell Rector (indicadors de seguiment, etc.). 

•Periodicitat: Treball permanent i sessions de treball trimestrals 
Mecanismes de coordinació, gestió, seguiment i avaluació del PECT 
Principis de coordinació del projecte: 
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-La coordinació general del PECT assegurarà la preparació i execució de les diverses 
operacions, actuacions i tasques a desenvolupar al llarg del projecte. 

-S’establirà un sistema de presa de decisions compartides entre els participants del 
PECT. 

-Es delimitaran i s’assignaran les tasques a desenvolupar per part de cadascun dels 
participants del PECT d’acord amb el Pla de Treball i el calendari previst. 

-S’establirà un sistema d’intercanvi d’informació i lliurament de resultats periòdic per 
garantir el compromís constant de tots els participants i l’avenç del projecte en 
temps i forma. 

-Es garantirà la qualitat de cada etapa del procés atenint-se als criteris inherents amb 
els objectius establerts del projecte. 

Responsables de coordinació i gestió del PECT
• Coordinador general del PECT: 

: 

El cap de Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona –que podrà 
delegar en el representant tècnic de la Diputació de Girona- serà la persona 
responsable de coordinar el PECT i tindrà les següents responsabilitats i funcions: 
- Convocar les reunions de coordinació del PECT i preparar l’ordre del dia. 
- Dirigir i controlar la comunicació entre els participants del PECT. 
- Establir el sistema de coordinació i control del PECT que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 
- Formalitzar el seguiment del PECT mitjançant informes sobre resultats, 

costos, problemes i decisions. 
- Informar sobre l’avanç del PECT mitjançant l’emissió d’informes, 

presentacions, etc. 
• Responsable d’operació: 

Cada entitat amb operacions aprovades nomenarà un responsable per cada 
operació a desenvolupar en l’àmbit del PECT que tindrà les següents 
responsabilitats i funcions: 
- Establir el sistema de coordinació i control de l’operació que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 
- Formalitzar el seguiment de l’operació mitjançant informes sobre resultats, 

costos, problemes i decisions. 
- Informar sobre l’avanç de l’operació mitjançant l’emissió d’informes, 

presentacions, etc. 
Sistema de seguiment i control del projecte
Es mantindran reunions periòdiques de seguiment, presa de decisions i coordinació 
del projecte. En les reunions de seguiment, el coordinador general del PECT 
presentarà l’estat general del PECT i els representants de cada entitat sòcia (o els 
responsables d’operacions, si s’escau) presentaran l’estat de cadascuna de les 
operacions de les que son responsables. S’establirà un sistema de seguiment del 
projecte en base al Pla de Treball i calendari previst, que permetrà determinar el grau 
d’avenç de les accions i les tasques previstes. S’establirà un sistema d’indicadors de 
seguiment (quadre de comandament). 

: 

Un cop finalitzat el PECT, i de comú acord entre les entitats sòcies que hagin 
participat en el desenvolupament del PECT, es crearà una estructura ad-hoc de 
gestió que vetllarà per mantenir la dinàmica de funcionament i garantirà l’explotació i 
difusió dels resultats assolits a través del desenvolupament del PECT. 

Model de gestió un cop finalitzat el PECT. 

 
.Annex 3. Operacions. 
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PROJECTES  ENTITAT OPERACIONS ACTUACIONS 

Gestió 
integrada de      

les aigües 
superficials i 
subterrànies 

Universitat 
de Girona 

1.Control de l‘estat ecològic de les 
masses d’aigua superficial del 
Baix Ter a partir d’actuacions 

innovadores de correcció i 
adaptació. 

1.1.Monitorització de l’estat ecològic a partir del metabolisme 
ecosistèmic 

1.2.Experiència pilot al sistema Rec Vell – Ter Vell 

Junta 
d’Usuaris 

d’Aigua del 
Baix Ter 

2. Consolidació, especialització i 
projecció territorial de la Junta 
Central d’Usuaris d’Aigua del 

Baix Ter. 

2.1. Definició d’indicadors, condicions-llindar i disseny d’una 
Xarxa de Control Hidrològica Integral del Baix Ter 
2.2.Formalització de regles i protocols específics de gestió, 
explotació i protecció de les aigües del Baix Ter. 
2.3. Desplegament territorial del model de gestió hidrològica del 
Baix Ter 

Gestió del 
regadiu 
agrícola 

IRTA 
3.Sistema d’informació per 

difondre i fomentar el reg de 
precisió al Baix Ter 

3.1.Sistema d’informació dels requeriments hídrics a temps real 
a la zona del Baix Ter 

Universitat 
de Girona 

4. Automatització, control i 
gestió dels canals de reg de les 

Comunitats de Regants del Baix 
Ter 

4.1.Enginyeria i model de control del sistema hidràulic en l’àrea 
pilot. 
4.2.Instal·lació dels equipaments de mesura i control i execució 
de les obres. 
4.3.Validació i avaluació del rendiment del sistema 

Mas Badia 

5.Implementació d’estratègies 
demostratives per a la millora de 

l’eficiència del reg agrícola al 
Baix Ter 

5.1. Creació i funcionament del Centre per a la Millora del Reg 
(CMR) al Baix Te 
5.2.Adequació i gestió d’una xarxa secundaria demostrativa de 
reg a baixa pressió 

Transferència 
i disseminació 
dels resultats 

obtinguts 

Fundació 
Mar 

6. Programa de comunicació, 
informació i sensibilització del 

projecte “Girona Regió Sensible a 
l’Aigua” 

8.1.Disseny i creació de la imatge de comunicació del projecte. 
8.2.Creació del portal Web 3.0 - “Girona Regió Sensible a 
l’Aigua” 
8.3.Programa de sensibilització social i d’informació 
8.4.Arranjament i adequació d’edificis per a ubicar el centre de 
disseny, redacció, producció i edició de continguts del projecte 
mitjançant eines TIC 

Coordinació 
del PECT 

Diputació 
de Girona 

7.Coordinació del PECT Girona 
Regió Sensible a l’Aigua 

9.1. Coordinació, impuls, seguiment,  justificació i control del 
PECT 

 
Annex 4. Pla de treball. 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
  4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 
1. Control de l‘estat ecològic 
de les masses d’aigua 
superficial del Baix Ter a 
partir d’actuacions 
innovadores de correcció i 
adaptació. 

                                  

2. Consolidació, 
especialització i projecció 
territorial de la Junta 
central d'usuaris d'aigua del 
Baix Ter 

                                  

3. Sistema d’informació per 
difondre i fomentar el reg 
de precisió al Baix Ter 

                 

4.Automatització, control i                                   
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gestió dels canals de reg de 
les Comunitats de Regants 
del Baix Ter 
5. Implementació 
d'estratègies demostratives 
per a la millora de 
l'eficiència del reg agrícola 
al Baix Ter 

                 

6.Programa de comunicació, 
informació i sensibilització 
del projecte “PECT Girona 
Regió Sensible a l’Aigua” 

                 

7. Coordinació del PECT 
Girona Regió Sensible a 
l’Aigua 

                 

 
Annex 5. Pressupost 
 

Conceptes
              

1.Personal
2.Col·laboracions 

externes

3.Inversió en 
equipament i 
instrumental

4.Inversió en 
infraestructures

5.Viatges i 
allotjament 

internacionals

6.Despeses 
indirectes

TOTAL DESPESES 
ELEGIBLES

Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import

Control de l'estat ecològic de les masses d'aigua superficial del 
Baix Ter a partir d'actuacions innovadores de correcció i adaptació 156.703,40 5,90 128.300,00 38,67 23.280,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 23.505,51 15,00 331.788,91
Consolidació, especialització i projecció territorial de la JUNTA 
CENTRAL D'USUARIS D'AIGUA DEL BAIX TER 216.695,00 8,16 173.830,75 38,89 23.975,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 32.504,25 15,00 447.005,00
Automatització, control i gestió dels canals de reg de les 
Comunitats de Regants del Baix Ter 196.609,91 7,40 18.000,00 4,34 38.000,00 1,43 133.000,00 5,01 0,00 0,00 29.491,48 15,00 415.101,39
Implementació d'estratègies demostratives per a la millora de 
l'eficiència del reg agrícola al Baix Ter 341.766,00 12,87 96.000,00 12,99 0,00 250.000,00 9,41 0,00 0,00 51.264,90 15,00 739.030,90
Programa de comunicació, informació i sensibilització del projecte 
"Girona Regió Sensible al'Aigua" 169.800,00 6,39 138.600,00 39,74 14.900,00 0,56 0,00 0,00 0,00 25.470,00 15,00 348.770,00
Sistema d’informació per difondre i fomentar el reg de precisió al 
Baix Ter 95.424,40 3,59 91.000,00 45,33 0,00 0,00 0,00 0,00 14.313,66 15,00 200.738,06
Coordinació del PECT 151.000,00 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.650,00 15,00 173.650,00

TOTAL 1.327.998,71 50,00 645.730,75 100.155,00 3,77 383.000,00 14,42 0,00 0,00 199.199,80 15,00 2.656.084,26

. 
Aquest conveni se signa per duplicat, en el lloc i data assenyalat al principi. 
(Signatures)” 
 
Tercer. Facultar al president per la signatura del document d’acceptació de la 
subvenció i del conveni de participació relacionats en el punts primer i segon i la resta 
de documentació necessària per al desplegament d’aquest acord. 
 
Quart. Facultar al president per incorporar aquelles modificacions de caràcter no 
substancial que siguin requerides per l’execució del conveni. 
 
 
24. JG964/000005/2018-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 

Europeus; Servei programes europeus (029): Acceptar la subvenció 
atorgada per resolució definitiva del Departament de GAPH corresponent 
al PECT "Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn 
territorial" Operació: "coordinació" i aprovar el conveni (exp.2016/60600) 

 
Vista l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-
2020, i s'obre la convocatòria per part del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge. 
 
Tenint en compte que la Diputació de Girona, el dia 19 d’abril de 2016, va aprovar 
(publicades al BOP núm. 89, de 10 de maig de 2016) les bases específiques 
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reguladores del procés de selecció i de cofinançament de projectes dels ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a 
presentar a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per als projectes 
d’especialització i competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (PECT). 
 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 21 de juliol de 2016, en que 
s’acordava presentar a l’esmentada convocatòria del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge, 5 sol·licituds per a 5 PECT en els àmbits 
següents: 
1. Innovació. “Girona, ecosistema innovador”. (001-P-000022). 
2. Turisme. “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa”.  
   (001-P-000042). 
3. Aigua. “Girona, regió sensible a l'aigua”. 
   (001-P-000082). 
4. Salut. “Girona, regió saludable” (001-P-000323). 
5. Cultura. “Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial”. (001-P-
000482). 
 
Vistes les al·legacions que la Diputació de Girona va presentar, el 28 de setembre de 
2017, respecte a les operacions que havien estat desestimades o que se’ls havia 
reduït la despesa elegible i respecte a la valoració del PECT de turisme. 
 
Vista la resolució definitiva emesa pel Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de data 19 d’abril de 2018, en 
que s’aproven les operacions de la Diputació de Girona incloses en els PECT 
detallats a continuació amb el corresponent cofinançament FEDER: 
 

PECT Despesa 
elegible 

Cofinança-
ment FEDER 

(50%) 

Despeses no 
acceptades Motiu 

001-P-000022. Girona, ecosistema 
innovador.  
Op: Co-creix 

536.070,68 268.035,34 0,00 --- 

001-P-000042. Costa Brava Pirineu 
de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa. Op: 
coordinació. 

118.239,22   59.119,61 242.364,50 

Superar el 10% de despeses 
màximes de l’operació de 
coordinació en relació al total 
del PECT, més la reducció 
en despeses de personal ja 
que suposa un import 
superior al 50% de PECT. 

001-P-000082. Girona, regió 
sensible a l'aigua. Op: coordinació. 173.650,00 86.825,00 102.350,00 

S’han de reduir les despeses 
de la operació de 
coordinació ja que suposa 
un import superior al 10% de 
PECT con s’estableix en les 
bases.  

mailto:secretaria@ddgi.cat�
http://www.ddgi.cat/�


 
  
 
 

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

001-P-000323. Girona, regió 
saludable. Op: coordinació. 291.603,72 145.801,86 69.000,00 

S’han de reduir les despeses 
de l'operació de coordinació 
ja que suposa un import 
superior al 10% de PECT 
con s’estableix en les bases, 
en concret es tracta del 
12,49% 

001-P-000482. Indústries culturals i 
creatives de Girona i el seu entorn 
territorial. Op: coordinació. 

119.024,37 59.512,19 0,00 --- 

 
Vist que s’ha acceptat el PECT “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa”. (001-P-000042) al revisar la puntuació i superar el mínim 
requerit segons la base 12.4 de les Bases Reguladores de l'Ordre GAH/95/2016, de 
26 d'abril: mínim 50 punts, atorgats 50,2. 
 
Tenint en compte que d’acord amb la base 14.4 de l’Ordre GAH/95/2016 les entitats 
proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar, mitjançant 
l'entitat representant, el document d'acceptació de la subvenció, el conveni de 
participació, la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i, en tot cas, la documentació que, si 
s'escau, els sigui requerida dins del termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà 
de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. 
 
La Junta de Govern, a proposta de la diputada de programes europeus, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar la subvenció per a l’operació inclosa al PECT “Indústries culturals i 
creatives de Girona i el seu entorn territorial”. (001-P-000482); amb el detall següent: 
 

PECT Despesa elegible Cofinançament 
FEDER (50%) 

001-P-000482. Indústries culturals i creatives de Girona i el 
seu entorn territorial. Op: coordinació. 119.024,37 59.512,19 

 
Segon. Aprovar el conveni de col·laboració següent:  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PECT INDÚSTRIES 
CULTURALS I CREATIVES DE GIRONA I EL SEU ENTORN TERRITORIAL. 
 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
 
La Diputació de Girona, NIF P1700000A, representada per Pere Vila i Fulcarà, en 
qualitat de president, facultat per acord de la Junta de Govern del dia --- de 2018 i 
assistit pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, com a beneficiària i anomenada 
entitat representant del PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn 
territorial. 
 
L’Ajuntament de Girona, NIF P1708500B, representat per Marta Madrenas i Mir en 
qualitat d’alcaldessa, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Indústries culturals i 
creatives de Girona i el seu entorn territorial. 
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La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, NIF Q1773001A, 
representada per Domènec Espadalé i Vergés, en qualitat de president, com a entitat 
participant no beneficiària del PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu 
entorn territorial. 
L’Associació Gironina de Teatre, NIF G17380932, representada per Dolça Vilallonga 
Garcia en qualitat de presidenta en funcions, segons acord de Junta de 12 de juliol de 
2017, com a entitat participant no beneficiària del PECT Indústries culturals i creatives 
de Girona i el seu entorn territorial. 
La Fundació Privada Casa de la Música de les Comarques Gironines, NIF 
G55233001, representada per Jordi Planagumà i Vilamitjana, en qualitat de secretari, 
com a entitat participant no beneficiària del PECT Indústries culturals i creatives de 
Girona i el seu entorn territorial. 
La Fundació Privada Escola de Gestió, NIF G17223736, representada per Eduard 
Bosch i Roura, en qualitat de president, com a entitat participant no beneficiària del 
PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial. 
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient per 
signar aquest conveni, en nom i representació de les entitats respectives, i de comú 
acord 
 
EXPOSEN 
 
I. Que el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons europeu de 
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons 
europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i 
les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al 
Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i es 
deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell. 
 
II. Que el Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional estableix les 
disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
 
III. Que el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 s'ha aprovat d'acord 
amb la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015. 
 
IV. Que la convocatòria (ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril) de la Generalitat de 
Catalunya per al desenvolupament de Projectes d'especialització i competitivitat 
territorial (PECT) en l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020 estableix les bases per a la selecció dels projectes. 
 
V. Que els signants han presentat de manera conjunta el Projecte d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT) Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn 
territorial a la convocatòria de data 4 de maig de 2016 i l'esmentat PECT ha estat 
seleccionat segons la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
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En virtut del que s'ha exposat, les parts subscriuen aquest conveni, que es regeix per 
les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. OBJECTE DEL CONVENI 
Aquest conveni regula els drets, obligacions i responsabilitats de les entitats signants 
en referència a l'execució efectiva de les operacions del PECT Indústries culturals i 
creatives de Girona i el seu entorn territorial, aprovat segons la Resolució 
GAH/815/2018, de 19 d’abril, dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-
2020. 
El PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial ha obtingut 
una subvenció del FEDER de 1.825.332,05 € sobre un pressupost de despesa total 
elegible de 3.650.664,09 € que s'executarà segons el model de governança, els 
pressupostos, el pla de treball i les fitxes descriptives de les operacions incloses com 
annexos a aquest conveni, del que formen part íntegra. 
Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió del 
Programa operatiu i la Direcció General d'Administració Local constituirà part d'aquest 
conveni com addenda. 
 
Segona. ENTITAT REPRESENTANT 
Les entitats membres del PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu 
entorn territorial designen l'entitat Diputació de Girona entitat representant, la qual 
assumeix aquesta responsabilitat davant la resta d'entitats membres del PECT, la 
Direcció General d'Administració Local i les autoritats de gestió, seguiment i control 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L'ENTITAT REPRESENTANT 
1. L'entitat representant assumeix dins el desenvolupament del PECT: 
a) La interlocució davant la Direcció General d'Administració Local i l'estructura de 
seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les 
comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de 
l'execució de les operacions del PECT i del cofinançament del FEDER aplicat. 
b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT, a través de l'operació 
corresponent del programa de treball del projecte, segons s'ha aprovat i s'adjunta com 
annex 2. 
c) La comunicació dels avanços i nivells d'execució física i financera del PECT, en 
nom i representació de la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i formats 
determinats per la Direcció General d'Administració Local o les estructures de gestió, 
seguiment, control i avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
2. Les seves obligacions i responsabilitats s'estenen a: 
a) Transmetre a la Direcció General d'Administració Local i a les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 tota la informació requerida per a la gestió i 
seguiment de les operacions del Programa operatiu. 
b) Respondre, com a únic referent, de les comunicacions entre el partenariat, la 
Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió, seguiment, control i 
avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, així com de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans 
competents nacionals, estatals i comunitaris. 

mailto:secretaria@ddgi.cat�
http://www.ddgi.cat/�


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 123 

c) Comunicar a la resta d'entitats del partenariat els resultats, les comunicacions i les 
decisions de la Direcció General d'Administració Local i de les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de manera immediata i diligent, així com de 
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o 
d'altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris. 
d) Informar a la Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió del 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de totes les modificacions o canvis en el PECT 
que no requereixen d'un procés de validació i aprovació per part de les estructures 
esmentades. 
e) Sol·licitar els canvis o modificacions que requereixen l'aprovació per part de les 
estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 a través dels mitjans i 
canals previstos. 
f) Coordinar l'execució de les operacions previstes al PECT en els terminis recollits a 
la resolució d'aprovació del PECT i als annexos d'aquest conveni. 
g) Sol·licitar formalment el reemborsament a través del cofinançament del FEDER de 
la despesa elegible realitzada i justificada en els terminis i formats previstos pel PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
h) Garantir l'aplicació dels principis de comptabilitat separada i despesa efectivament 
pagada per al conjunt del partenariat davant les estructures de gestió, seguiment i 
control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
i) Sotmetre's als controls i verificacions de l'autoritat de gestió, l'Organisme Intermedi, 
l'autoritat de certificació i/o auditoria, la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents nacionals, 
estatals i comunitaris. 
j) Encarregar i/o realitzar les comprovacions pertinents per garantir la 
subvencionabilitat de la despesa presentada en les justificacions del PECT abans de 
la seva tramitació davant els òrgans de gestió, seguiment i control del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
k) Respectar i vigilar que totes les entitats beneficiàries del PECT respecten la 
normativa comunitària, de l'Estat membre i catalana aplicable a les operacions que 
componen el PECT. 
l) Sotmetre's a les mateixes obligacions i responsabilitats que la resta d'entitats 
beneficiàries del PECT en referència a l'execució de tasques i operacions del PECT. 
 
Quarta. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS SÒCIES 
1. Totes les entitats sòcies signants es comprometen a la realització de les 
operacions i actuacions que assumeixen segons la memòria tècnica del PECT 
aprovada i, en concret: 
a) Respectar la pista d'auditoria suficient i mantenir una comptabilitat separada de les 
despeses elegibles efectivament pagades aplicables al PECT. 
b) Informar de manera lleial i diligent a l'entitat representant de canvis o modificacions 
a les circumstàncies o mitjans per a l'execució de les operacions i tasques 
assignades. 
c) Complir amb la normativa legal comunitària, estatal i catalana aplicable a les 
tasques i operacions que executa. 
d) Aplicar els procediments i mitjans de contractació pública amb independència de la 
seva naturalesa jurídica. 
e) Assumir les obligacions i responsabilitats derivades de la subvencionabilitat de la 
despesa i l'aplicació del FEDER. 
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f) Participar dels acords respecte del PECT segons els procediments de participació i 
coordinació que s'aprovin en el partenariat. 
g) Informar periòdicament de les dades físiques i financeres requerides per al 
seguiment i gestió del PECT, tant per part de l'entitat representant com de les 
estructures de gestió, seguiment, control o avaluació del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020. 
h) Assegurar l'aplicació de l'estratègia i mitjans de difusió, publicitat i comunicació 
sobre la presència del finançament del FEDER que preveu el PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
i) Aplicar els principis transversals d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, de 
protecció del medi ambient i de lliure competència i no-discriminació en els processos 
de contractació. 
j) Facilitar la documentació i comprovants que siguin exigibles per verificar la 
subvencionabilitat de la despesa i que aquesta estigui efectivament pagada a 
requeriment de la Direcció General d'Administració Local, les estructures i òrgans de 
gestió, seguiment i control del Programa operatiu, així com de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans 
competents nacionals i comunitaris. 
k) Custodiar la documentació i conservar-la fins al termini legal de prescripció de les 
operacions cofinançades amb el FEDER en referència a la conservació de 
documentació original. 
l) Col·laborar activament en el desenvolupament de les tasques de coordinació de 
l'entitat representant. 
m) Donar resposta a tots els requeriments i sol·licituds d'informació vehiculades a 
través de l'entitat representant, tant a través de sistemes d'informació com de 
proporcionar la documentació. 
n) Acceptar formalment i per escrit les modificacions, canvis o resolucions aplicables 
al PECT emanades de la Direcció General d'Administració Local i/o les estructures de 
gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
o) Subministrar les declaracions de despesa en el format i terminis pertinents per 
complir amb les obligacions de presentació periòdica per part de l'entitat representant 
dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S'HA D'EXECUTAR 
Les operacions, pla de treball, pressupost i model de governança s'adjunten com 
annexos d'aquest conveni i es corresponen amb les dades aprovades pel PECT 
Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial d'acord amb la 
Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, 
Les operacions i tasques estan identificades per tipologia de despesa i entitat 
beneficiària encarregada de desenvolupar-les. Les entitats membres del PECT es 
comprometen a respectar aquesta distribució i no introduir-ne modificacions si no han 
estat informades i aprovades prèviament per les estructures de gestió del PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020. Serà suficient la comunicació prèvia a la persona titular de 
la Direcció General d'Administració Local en el supòsit següent: 
a) modificacions que no afectin més d'un 20% del pressupost entre actuacions dins 
d'una mateixa operació. No obstant això, l'òrgan competent pot prohibir la modificació 
en el termini de tres mesos en cas de comprovar que no reuneix els requisits 
previstos en les bases reguladores. 
El pressupost de la despesa total elegible és de 3.650.664,09 € i rebrà una subvenció 
del FEDER de 1.825.332,05 €. La subvenció FEDER la rebrà directament l'entitat 
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beneficiària encarregada d'executar la despesa elegible corresponent al pressupost 
de l'operació. 
 
Sisena. CIRCUIT DE GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ, JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LA 
DESPESA 
Les entitats membres del PECT aproven un mecanisme de coordinació i gestió que 
s'adjunta com a annex 2 al  conveni i pel qual es regiran en l'execució del PECT. 
Aquest mecanisme respecta la proporcionalitat, eficàcia i eficiència en la gestió i 
coordinació de les operacions del PECT. L'entitat representant actuarà com a 
referència d'arbitratge davant contenciosos en el partenariat, fins a la intervenció de la 
Direcció General d'Administració Local o de les autoritats pertinents del PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020. 
Les entitats sòcies es comprometen a presentar davant l'entitat representant les 
declaracions de despesa degudament signades en el format i terminis necessaris per 
donar compliment a les obligacions de certificació de despesa del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
Les declaracions aniran acompanyades d'un informe d'execució físic, administratiu i 
financer de les operacions amb el detall de les actuacions i les despeses executades, 
amb els justificants que permetin comprovar que es tracta de despesa efectivament 
pagada. 
Els formats i dades incloses en l'informe seran les necessàries per complir amb les 
obligacions d'informació per al seguiment i càrrega de la informació en els sistemes 
d'informació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
L'entitat representant s'encarregarà de coordinar la realització de les validacions de 
despesa en el nivell de projecte que el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix 
per a les operacions cofinançades amb el FEDER de manera prèvia a la remesa de la 
certificació de despesa. 
L'entitat representant utilitzarà les dades i documents facilitats per les entitats sòcies, i 
les seves pròpies, per realitzar la presentació i càrrega de la informació en els mitjans 
previstos per a la certificació de despesa del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Les transferències del FEDER pel valor de la subvenció aplicable a la despesa 
considerada elegible es realitzaran directament des de l'autoritat de certificació a 
l'entitat beneficiària. Les entitats es comprometen a registrar aquesta informació dins 
el seu sistema de comptabilitat separada i comunicar-ne el cobrament efectiu a 
l'entitat representant. 
Els requeriments de documentació vehiculats a través de l'entitat representant seran 
satisfets en el termini de temps més breu possible, en els formats i models que siguin 
exigibles per satisfer les necessitats de seguiment o control que els originen. La 
documentació es remetrà a l'entitat representant. 
En el cas de visites de control in situ, les entitats posaran a disposició dels 
representants dels organismes de control la documentació, instal·lacions i sistemes 
d'informació necessaris per realitzar les tasques de control, col·laborant activament en 
el procés. 
 
Setena. MODIFICACIONS, REINTEGRAMENT I RESCISSIÓ DEL CONVENI 
Les modificacions del PECT aprovades pel partenariat i, si s'escau, per les 
estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 s'incorporaran com 
addendes a aquest conveni. 
Les entitats beneficiàries del PECT assumeixen la responsabilitat derivada de les 
irregularitats que es detectin en la despesa executada i declarada per part seva. 
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Les entitats beneficiàries del PECT es comprometen a reintegrar la totalitat del 
finançament del FEDER declarat com indegudament rebut per part de les estructures 
de control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 o per actuació degudament 
articulada de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de 
Comptes o d'altres òrgans competents nacionals i comunitaris. 
L'incompliment no justificat i acordat de les actuacions i operacions, per part 
d'almenys una de les entitats beneficiàries, de les clàusules d'aquest conveni o la 
modificació no comunicada i autoritzada del pla de treball (terminis, pressupostos, 
tipologia de despesa, tasques i/o activitats, etc.) o el consum irregular dels fons 
suposarà la rescissió del conveni pel que fa a l'entitat o entitats beneficiàries 
afectades i el reintegrament dels fons FEDER que hagin rebut fins a la data. 
 
Vuitena. VIGÈNCIA 
El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data d'inici 1 de gener de 
2017 i data prevista de finalització 31 de desembre de 2020. 
A aquest conveni s'aplica el compromís i obligació de no-dissolució de l'agrupació 
sorgida del conveni fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que 
preveuen l'article 100.4 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l'article 65 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa europea per als 
fons, en concret el Reglament (CE) 2988/95, de protecció dels interessos financers de 
les comunitats europees. 
 
Novena. RESOLUCIÓ DE LITIGIS 
La legislació aplicable per a la resolució de litigis és la de Catalunya, per la via de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Desena. PUBLICACIÓ 
Publicar el present conveni al BOP de Girona i al Portal de Transparència per tal de 
donar compliment al que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010,de 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
modificat per la Llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millora de la 
regulació normativa, i a l’article 10.1.a de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació i bon govern. 
 
Onzena. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES 
Les entitats membres del PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu 
entorn territorial es comprometen a respectar i aplicar tota la normativa i legislació de 
la Unió Europea, l'Estat membre i Catalunya aplicables a l'execució, seguiment, 
control i avaluació de les operacions del projecte, i específicament: 
El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons 
europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al 
Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la 
pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de 
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons 
europeu marítim i de la pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell. 
El Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre 
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disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
El Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que 
complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 
17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu 
marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons 
europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al 
Fons europeu marítim i de la pesca. 
El Reglament d'execució (UE) 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel 
qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell en allò que fa referència a les modalitats concretes de 
transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació 
sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures 
d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i 
emmagatzematge de dades. 
El Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual 
es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb 
disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu 
de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons 
europeu marítim i de la pesca. 
El Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel 
qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 1303/2013 del Parlament i del Consell. 
El Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (Marc 
R+D+i) de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014). 
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. 
Els manuals, les circulars, les orientacions i altres actes normatius que, en l'exercici 
de les seves funcions, puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu, 
així com tota regulació dictada per la Comissió Europea, el Consell Europeu i el 
Parlament Europeu aplicables als pressupostos i fons estructurals i d'inversió (EIE) de 
la Unió Europea. També és aplicable tota la normativa comunitària, estatal i 
autonòmica en relació amb comunicacions electròniques, capacitat probatòria 
documental i normativa tributària i comptable d'aplicació. 
Altra normativa de desplegament. 
 
Annex 1. Declaració responsable. 
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Les entitats beneficiàries del PECT declaren que no han rebut cap altre finançament 
procedent del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a l'execució de les operacions 
i tasques descrites en el PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu 
entorn territorial. 
Que els fons públics i privats consignats per a l'execució del PECT apareixen tots en 
el pla de finançament, la memòria tècnica i la memòria econòmica aprovats a la 
Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril. 
Que la intensitat de la subvenció del FEDER per a les operacions i tasques del PECT 
en cap cas supera els límits establerts a la convocatòria, factura a factura. 
Que compliran puntualment les obligacions derivades de la normativa de la UE, l'Estat 
membre i Catalunya en vigor i aplicables a les operacions aprovades pel PECT, i en 
especial en els procediments de contractació, del tractament d'ingressos i de la 
normativa de competència i ajuts d'Estat. 
Que les dades, la informació i la documentació adjuntes a aquest conveni són 
correctes i fidedignes. 
Que respectaran les obligacions normatives i aplicaran les eines i mitjans de difusió, 
comunicació i publicitat de la intervenció del FEDER en el PECT que preveu el PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
Annex 2. Governança. 
 
La gestió del PECT es durà a terme d’acord amb la clàusula sisena “Circuit de gestió, 
administració, justificació i control de la despesa” d’aquest conveni. 
Amb més detall, s’estableix un model de governança del PECT estructurat en els 
òrgans següents: 

−Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya, per part de 
la Diputació de Girona com entitat representant del PECT. 

−Consell rector: òrgan de coordinació i seguiment de les operacions format per 
l’entitat representant i les entitats amb operacions aprovades en el marc del 
PECT. 

−Assemblea general: format per tots els membres del PECT, ja siguin entitats 
beneficiàries o entitats participants no beneficiàries. 

−Òrgans de gestió: 
a.Gestió tècnica 
b.Gestió Administrativa 

 
A continuació es defineixen els les funcions i la periodicitat de reunió de cada una de 
les institucions. 
Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya. 
Entitat: Diputació de Girona. 
Representants: Representació institucional per part de la diputada de Programes 
Europeus, Sra. Mª Àngels Planes i representació tècnica per part del responsable de 
Programes Europeus, Sr. Jordi Llach. 
Funcions: Coordinació del PECT Indústries Culturals i Creatives i representació i 
interlocució davant de la Generalitat de Catalunya. 
 
5.Consell Rector 
Entitats: Diputació de Girona i Ajuntament de Girona. 
Representants: 1 representant institucional nomenat per a cada una de les 
institucions membres 
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Funcions: Seguiment executiu del PECT, validació de l’evolució dels projectes i 
operacions a partir dels informes elaborats per les unitats de gestió administrativa i 
tècnica i l’acompliment del quadre de comandament. 
Periodicitat: El Consell Rector es reuneix amb periodicitat semestral. 
 
6.Assemblea General 
Entitats: Diputació de Girona, Fundació privada Escola Universitària ERAM, Fundació 
Casa de la Música del Gironès, Associació Gironina de Teatre, Cambra de Comerç de 
Girona, i altres agents de la quàdruple hèlix de l’àmbit de les Indústries Culturals i 
Creatives de la demarcació de Girona. 
Representants: 1 representant institucional nomenat per a cada una de les 
institucions membres. 
Funcions: exposició de l’evolució del PECT Indústries Culturals i Creatives. 
Periodicitat: l’assemblea general es reuneix amb periodicitat anual. 
 
Òrgans de gestió 
 
Unitat de gestió Administrativa 
Entitat: Diputació de Girona 
Representant: Un representant tècnic administratiu 
Funcions: preparació de la documentació administrativa de justificació del PECT a la 
Generalitat de Catalunya a partir de la informació tramesa per les entitats que 
executen operacions, interlocució amb les entitats participants del PECT. Preparació 
de la part administrativa de l’informe d’evolució del PECT que valida el consell rector. 
Periodicitat: treball permanent en el PECT i sessions de treball trimestrals. 
Unitat de gestió Tècnica 
Entitats:Diputació de Girona i Ajuntament de Girona,  
Representants: 1 Tècnic/a de Coordinació de la Diputació de Girona amb el suport 
de tècnics de les altres entitats. 
Funcions: Preparació de la documentació tècnica de justificació del PECT a la 
Generalitat de Catalunya (s’escau), interlocució amb les entitats participants del 
projecte, pel que fa a l’evolució de les operacions. Preparació de la part tècnica de 
l’informe d’evolució del PECT que valida el consell rector. 
Periodicitat: Treball permanent i sessions de treball trimestrals 
 
Mecanismes de gestió, seguiment i avaluació 
 

 La coordinació general del PECT assegurarà la preparació i execució de les 
diverses operacions, actuacions i tasques a desenvolupar al llarg del projecte. 

Principis de coordinació del projecte: 

 S’establirà un sistema de presa de decisions compartides entre els participants del 
PECT, que es formalitzaran a les reunions del Consell Rector a partir dels informes 
elaborats per les Unitats de Gestió. 

 Es delimitaran i s’assignaran les tasques a desenvolupar per part de cadascun dels 
participants del PECT d’acord amb el Pla de Treball i el calendari previst. 

 S’establirà un sistema d’intercanvi d’informació i lliurament de resultats periòdic per 
garantir el compromís constant de tots els participants i l’avenç del projecte en 
temps i forma. 

 Es garantirà la qualitat de cada etapa del procés atenint-se als criteris inherents 
amb els objectius establerts del projecte. 
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Responsables de coordinació i gestió del PECT
 Coordinador general del PECT: 

: 

El cap de Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona –que podrà 
delegar en el representant tècnic de la Diputació de Girona- serà la persona 
responsable de coordinar el PECT i tindrà les següents responsabilitats i funcions: 
- Convocar les reunions de coordinació del PECT i preparar l’ordre del dia. 
- Dirigir i controlar la comunicació entre els participants del PECT. 
- Establir el sistema de coordinació i control del PECT que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 
- Formalitzar el seguiment del PECT mitjançant informes sobre resultats, 

costos, problemes i decisions. 
- Informar sobre l’avanç del PECT mitjançant l’emissió d’informes, 

presentacions, etc. 
 
 Responsable d’operació: 

Cada entitat amb operacions aprovades nomenarà un responsable per cada 
operació a desenvolupar en l’àmbit del PECT que tindrà les següents 
responsabilitats i funcions: 
- Establir el sistema de coordinació i control de l’operació que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 
- Formalitzar el seguiment de l’operació mitjançant informes sobre resultats, 

costos, problemes i decisions. 
- Informar sobre l’avanç de l’operació mitjançant l’emissió d’informes, 

presentacions, etc. 
 

Sistema de seguiment i control del projecte
 Es mantindran reunions periòdiques de seguiment, presa de decisions i 

coordinació del projecte, segons òrgans i rols definits, amb les periodicitats 
definides. 

: 

 En les reunions de seguiment, tant la del Consell Rector com l’Assemblea General, 
el coordinador general del PECT presentarà l’estat del PECT i els representants de 
cada entitat sòcia (si escau) presentaran l’estat de cadascuna de les operacions de 
les que son responsables. 

 El sistema de seguiment del projecte estarà establert en base al Pla de Treball i 
calendari previst, i el quadre de comandament  amb indicadors de seguiment (a 
més a més dels de resultat definits en la present memòria tècnica) que permetrà 
determinar el grau d’avenç de les accions i les tasques previstes. 

 
Model de gestió una vegada finalitzat el PECT 
 
Un cop finalitzat el PECT, i de comú acord entre les entitats sòcies que hagin 
participat en el desenvolupament del PECT, es crearà una estructura ad-hoc de 
gestió que vetllarà per mantenir la dinàmica de funcionament i garantirà l’explotació i 
difusió dels resultats assolits a través del desenvolupament del PEC.Annex 3. 
Operacions.  
 
Operació 1. Coordinació 
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Coordinar el conjunt de les operacions del PECT, fer el seguiment de com 
evolucionen i assegurar l’assoliment dels resultats marcats. Té dues línies principals: 
1. Impulsar l’acompliment dels objectius fixats en les diverses operacions del 
PECT i 2. facilitar la relació entre les entitats que el configuren, Comunicar i 
difondre els resultats aconseguits amb el desenvolupament del PECT i 
transmetre’ls al conjunt d’administracions del territori i entitats sectorials implicades. 
 
Més concretament, dins de l’operació de coordinació es portaran a terme dues 
actuacions:  
1.Coordinació, impuls i seguiment de les operacions. La Diputació de Girona 

vetllarà perquè les entitats que configuren el PECT portin a terme les actuacions 
previstes segons el calendari, donarà suport a les entitats en tot allò que faci 
referència a la justificació administrativa i econòmica i farà d’enllaç entre la Direcció 
General d’Administració Local i les entitats que confirmen el PECT. 

2.Comunicació i difusió. Es posarà un èmfasi molt especial en ressaltar la 
participació de la UE en el cofinançament de les operacions més enllà dels 
requisits d’obligat compliment- en el sentit que les activitats de comunicació que, 
en alguns casos, ja estan previstos en les operacions, siguin portades a terme 
d’una manera coordinada i coherent.  

L’operació de coordinació ha permetre, al final del recorregut del PECT, disposar 
d’uns aplicatius TIC i, sobretot, d’un sistema de gestió integrat dels agents, públics i 
privats de la demarcació de Girona que actuen en l’àmbit del turisme i visualitzar 
l’impacte dels fons europeus en el territori. Al mateix temps, ha de ser el facilitador per 
tal que la xarxa creada durant tots els mesos de treball conjunt pugui ser aprofitat. 
 
Projecte Girona Crea 
 
El projecte Girona Crea vol impulsar la creació d’una xarxa permeable de les 
indústries culturals i creatives de Girona i el seu territori, amb l’objectiu de reforçar un 
sector emergent, diversificar l’economia, crear ocupació de qualitat i fomentar la 
cultura com agent de cohesió social. Un teixit que ha d’afavorir la connexió entre els 
diferents agents culturals, ha de posar en valor els creatius i professionals locals dins 
del territori i la cultura del territori s’ha de valoritzar en l’àmbit regional, nacional i 
internacional, creant un ambient favorable per generar projectes innovadors i 
competitius que solidifiquin el teixit empresarial del sector. 
 
Per portar a terme el desenvolupament de la xarxa d’indústries culturals i creatives, 
promoure la innovació i consolidació de les Indústries Culturals i Creatives a Girona i 
territori, el projecte contempla dues operacions:  

a)Oficina de gestió i foment de les arts. 
b)Centres de creació i exhibició de les arts. 

 
Tota la infraestructura que es crearà amb el projecte (espais, materials, eina TIC i 
dispositius de comunicació) estarà a disposició de tot el sector creatiu de Girona i 
territori, públic i privat: artistes, companyies, grups de recerca i innovació en arts i 
cultura, empreses, centres de recerca, etc. La seva utilització no estarà tarifada 
econòmicament sinó que s’innovarà amb un sistema de retorn en serveis, banc 
d’hores o realització no onerosa de presentacions i espectacles, assessorament o 
mentoring de projectes,  en contrapartida justa i proporcionada en relació als serveis 
emprats. Els beneficiaris d’aquest retorn serà el mateix projecte, altres agents 
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vinculats al sistema, de tal manera que tot el sistema es autoalimentarà de forma 
continuada. Per fer-ho més entenedor, si una empresa de producció d’espectables 
empra el plató, els materials tecnològics i audiovisuals, els dispositius de comunicació 
del projecte, haurà de fer un retorn proporcional a altres usuaris, així, projectes 
sèniors ajudaran als júniors, empreses madures donaran servei a start-ups incipients, 
etc. El sistema, plantejat com intercanvi just, evitarà les dificultats administratives i les 
càrregues impositives que suposaria plantejar el funcionalment del sistema a través 
d’una explotació i gestió econòmica. 
 
Operació 2. Oficina de Gestió i Foment de les Arts 
 
Objectius de l’operació  
L’objectiu general d’aquesta operació és proporcionar a l’àmbit de les indústries 
culturals i creatives una oficina de gestió i coordinació especialitzada que faciliti 
l’assessorament i suport al sector, impulsi la creació, producció, exhibició i promoció 
exterior de projectes culturals, en la que es fomenti les dinàmiques de treball 
col·laboratiu i d’economia compartida, utilitzant recursos tecnològics innovadors per 
propel·lir la competitivitat de les ICC en el mercat global. El projecte es desenvolupa a 
partir de 4 actuacions. 
Descripció de l’operació 
Per el desenvolupament de la present operació es realitzaran les següents 
actuacions: 
1.Reforma i adequació de l’antic cinema modern com a oficina de gestió, 

coordinació i foment de les arts. 
 
Descripció: Proporcionar un espai com a seu i oficina de gestió, on s’accedeixi als 
serveis d’assessorament, coordinació i suport per a les ICC amb la finalitat d’impulsar 
el sector creatiu. A més, l’espai posarà a disposició del sector diferents recursos 
tecnològics.  
Justificació: 

L’espai disposarà d’un equip especialitzat de coordinació, suport i 
assessorament, serà un punt de referència per a creadors i indústries creatives, on 
es fomentarà el networking i la cocreació i es donarà accés a diferents recursos 
tecnològics per potenciar el talent i la creativitat amb la finalitat de que sorgeixin 
projectes innovadors i competitius.  

L’objectiu és disposar d’una oficina que sigui un punt de referència del 
sector, i que aquest punt sigui l’Oficina de gestió i foment de les arts de Girona i la 
seva àrea d’influència, metropolitana i antenes de desplegament al territori de les 
comarques de Girona. Per això es proposa la reforma d’una planta de l’edifici de 
l’antic cinema Modern (Veure Annex. Plànol 3ª planta - proposta de rehabilitació de 
l’edifici de l’antic cinema Modern). Aquesta ubicació es idònia per la seva centralitat i 
pel fet que genera un important quadrilàter d’equipaments culturals creatius amb el 
Centre Cultural de la Mercè, la Casa de Cultura i el Teatre Municipal de Girona. 

L’espai haurà de donar resposta a:  
Posar a l’abast de les ICC un espai centralitzat de gestió i coordinació innovador 
Facilitar entorns de cocreació i de coideació  
Posar a treballar conjuntament elements i agents ara dispersos 
Contribuir a millorar la productivitat en innovació de les empreses culturals 
Fomentar la creativitat en els projectes d’innovació presents i futurs 
Proporcionar un espai amb diferents recursos tecnològics per propel·lir el 

creixement i la innovació de les ICC 
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Facilitar un espai de contacte de les ICC i la ciutadania per fomentar el consum 
de productes culturals 

 
Actuació

Uns anys després de la clausura del cinema la finca passà a mans de l’Ajuntament 
que hi instal·là, a la segona planta pis de l’edifici de Nou del Teatre, a l’antiga sala B, 
l’actual cinema Truffaut, amb un accés independent des del carrer del Portal Nou a 
través d’un pas descobert al costat de la sala gran. El volum de la sala del Truffaut 
ocupa també part de la planta tercera, a la resta de la qual hi ha uns espais fa molt de 
temps sense ús que havien estat un antic habitatge i d’altres locals socials de l’antic 
Ateneu.  

: L’antic Cinema Modern ocupa una parcel·la de rectangular d’una superfície 
aproximada de 1.063 m2. Està situada entre mitgeres que s’obre als carrers Nou del 
Teatre i Portal Nou. Fa 28 anys el Teatre Modern era un cinema amb dues sales. La 
sala principal es corresponia amb la de l’antic teatre i constituïa, ella sola, amb la 
platea i l’amfiteatre, un edifici d’una sola planta situat a continuació de l’anterior. 

L’Ajuntament de Girona es planteja la conversió de la tercera planta de l’antic Teatre 
Modern dotant l’edifici d’una funció específica i singular com a equipament cultural, 
que complementi l’oferta dels ja existents en aquesta part del Barri Vell, on hi ha, 
bàsicament, el Teatre Municipal i el Centre Cultural “La Mercè”. L´objectiu d’aquesta 
actuació és impulsar el sector creatiu i acostar la cultura a la ciutadania vol crear un 
espai de referència, que doni visibilitat al sector i que coordini de manera efectiva als 
creadors i indústries culturals de Girona i el seu entorn, i per aquest motiu. L’aspecte 
a destacar és la reestructuració de la tercera planta amb la rehabilitació d’una antiga 
sala i redistribució de la resta com espais d’oficines i laboratori de creació.  
Amb l’Oficina de les Arts, en el Modern, s’ubicaran dos espais de creació (plató 
audiovisual i sala de postproducció), que l’Oficina gestionarà.   
A més de la part de reforma que es presenta a cofinançament dins del PECT, 
l’Ajuntament de Girona té previst fer-se càrrec, paral·lelament, del cost de la resta 
d’adequació del Modern, amb espais complementaris dedicats al mateix projecte de 
les ICC, garantint la sostenibilitat i continuació de l’Operació i del projecte global.     
Metodologia: 

Amb la redacció del projecte es valora amb cura el pressupost de l’actuació, superant 
les dificultats que comporta el fet de tractar-se d’unes obres de rehabilitació amb 
punts de dificultat: els requeriments finals d’evacuació i protecció d’incendis, la 
resposta de l’actual sistema estructural,  tot i que està clar que, finalment, es 
presentarà la implementació de les exigents instal·lacions de l’actual normativa. 

El termini d’execució de les obres es considera de 18 mesos. Aleshores, 
el calendari estimat de les diferents actuacions és el següent: redacció del projecte 
tècnic pel Servei Municipal de Projectes (juliol 2016 / març 2017), aprovació inicial del 
projecte tècnic (abril 2017), aprovació definitiva del projecte tècnic (juny 2017), 
licitació del projecte tècnic (juliol 2017), adjudicació del contracte d’obres (setembre 
2017), inici de les obres (octubre 2017), finalització de les obres (març 2019). 

En proposar-se, per a l’execució de les obres un sistema compartit de finançament 
amb una important aportació dels FEDER convé, des del primer moment, deixar ben 
clar quin és l’àmbit de l’operació objecte de finançament europeu. És a dir, cal 
distingir, dins les previsions del projecte, quin és l’àmbit físic de les obres que ha de 
ser objecte del programa FEDER i definir aquest àmbit de manera que pogués posar-
se en servei tot i que les obres fora d’aquest, finalment no s’executessin o 
s’executessin amb retard. Aquest àmbit resta ben definit als plànol que s’adjunta. 
Es realitzarà un acurat seguiment d’obres comptant amb la col·laboració dels serveis 
tècnics municipals. 
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Es vetllarà la qualitat dels materials emprats, tenint en compte en tota l’actuació 
arquitectònica els criteris mediambientals i de sostenibilitat que s’exigiran en el plec 
de condicions. 
Contractació d’obres i serveis amb el màxim respecte en relació a la Llei de 
contractes del sector públic acomplint amb cura amb les mesures de publicitat i de 
transparència.  
2.Creació d’una eina TIC transversal de coordinació del Sector de les ICC 
Descripció: 

 

Eina TIC transversal que serveixi d’instrument per coordinar el sector i fer-
lo visible al públic general potenciant les dinàmiques de treball col·laboratiu en línia. 

Justificació:

Impulsada per la l’Oficina de gestió i foment de les arts es crearà una eina TIC 
transversal que serveixi d’instrument per coordinar el sector. Les noves tecnologies 
han obert un ventall de possibilitats per crear relacions directes entre creadors, 
professionals, empreses, gestors i   destinataris dels diferents serveis culturals. Per 
això, l’eina és àmpliament reclamada pel sector per facilitar la seva estructuració i la 
interacció entre totes les parts. Avui, el marc digital esdevé imprescindible per a la 
comunicació, difusió i la connexió entre persones amb interessos comuns i diferents 
zones geogràfiques.  

 Actualment hi ha moltes eines per gestionar continguts; no obstant, són 
eines parcials creades per fer blogs o per tenir una web corporativa molt generalista 
per la seva concepció municipal-institucional. Cal una plataforma tecnològica que 
sumi totes les principals funcions per crear una eina potent que fomenti dinàmiques 
de treball en línia dins els sector de les indústries culturals i creatives. Estem parlant 
d’una eina que ja estarà pensada per ser útil al sector i pel públic, superant els 
condicionats que imposava la concepció institucional dels antecedents. 

En el transcurs del PECT caldrà dissenyar un format flexible, amb capacitat de 
respondre a les necessitats del sector i ser una eina de referència i de treball 
col·laboratiu entre els diferents agents de les ICC.  El que es projecta és una eina de 
tots, que tots els implicats poden pensar, millorar i utilitzar. 
L’eina haurà de donar resposta a: 
Als professionals del sector, afavorint un entorn digital incrementant la 

connectivitat per compartir coneixements i fomentar el treball cooperatiu en 
línia.  

Als participants actius de les ICC (creadors, alumnes, artistes...), afavorint un 
entorn digital per compartir coneixements i informació entre espais de creació i 
centres de formació. 

Al públic general, afavorint la difusió del coneixement i de les activitats de les 
ICC. 

A la comunicació entre els tots els agents implicats i també cap a la ciutadania.  
 
Actuació: 

El projecte contempla la posada en funcionament d’un gran centre de creació 
coordinat virtualment i gestionat mitjançant diferents recursos en xarxa, com ara 
creació de diferents espais de treball, taulers d’anuncis, intercanvi d’informació o 

Amb l’eina TIC es crearà una àrea d’organització dels professionals del 
sector, amb elements innovadors de treball cooperatiu en xarxa i de dinàmiques de 
treball en línia. Com també una àrea amb elements innovadors de treball cooperatiu 
en xarxa i de dinàmiques de treball en línia entre espais de creació i els centres 
de formació dels futurs professionals que reverteixen en aquest sistema de les 
ICC de Girona.   
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assessorament presencial i/o en línia, entre d’altres actuacions desplegades en virtut 
de la resta d’accions del projecte. 
L’eina servirà per difondre el coneixement i l’oferta de les activitats que actuï com 
una xarxa social del sector, oberta a la participació i que posi en relació a les 
empreses, participants actius i ciutadania i vehiculi totes les activitats i accions de 
l’operació.  
 
Amb l’eina digital es farà visible l’innovador centre de creació virtual sorgit del 
projecte, es fomentarà la innovació creativa i tecnològica amb la possibilitat de fer 
visibles en línia els processos de creació i es farà partícip a la ciutadana utilitzant els 
recursos de difusió de les estructures d’una xarxa social.   
La utilització dels recursos informàtics i tècnics d’una xarxa social vertical (una xarxa 
amb interessos comuns en el que s’intenta agrupar un gran nombre d’usuaris), 
permetrà que els usuaris puguin comunicar-se en temps real, compartir 
coneixements, debatre en fòrums, publicar continguts, fer comentaris, incloure 
recursos externs, en la que es potenciï la interconnectivitat i l’expansivitat de la 
informació, així com la cocreació, entre d’altres. 
Metodologia:  

Un cop detectades les necessitats reals del sector es procedirà al seu 
desenvolupament, després es durà terme la implementació i la dinamització de l’eina 
a nivell de les ICC i de la ciutadania. 

Per tal de dissenyar a mida una eina útil, i que complementi a les que ja 
existeixen en el mercat, comptem amb l’assessorament de persones dels grups de 
participació i amb un grup de treball “d’esquarterament” (anàlisi, crítica a fons i 
proposta) format per: personal universitari, professionals de les ICC, persones 
emprenedores en l’àmbit de les TIC,...que a través de diferents sessions ens ajudaran 
a analitzar els punts febles, els  erronis i els incoherents per buscar la fórmula que 
garanteixi la viabilitat de la mateixa i el seu èxit una vegada en funcionament, i doni la 
cobertura real a les necessitats detectades. 

 
3.Creació de Marca i Comunicació: Girona Crea 
Descripció: Estructuració, aglutinació i comunicació del teixit d’indústries culturals i 
creatives, creant una marca de qualitat que identifiqui els nodes que formen part de la 
xarxa de l’economia de la creativitat: empreses, centres, espais d’exhibició, creació, 
etc., els doni a conèixer per tot el territori i contribueixi a la seva internacionalització.  
Justificació:

La marca haurà de donar resposta a:  

 Davant la necessitat d’una major professionalització i competitivitat 
d’un sector que roman pendent d’aglutinar, amb la voluntat de contribuir amb accions 
positives que facin emergir l’economia en aquest camp i d’estructurar aquest 
sector, es valora estratègic apostar pel desenvolupament futur a partir d’una nova 
marca de qualitat: Girona crea.  

A l’estructuració del sector 
Crear un marc de relació del sector creatiu 
Contribuir al desenvolupament i creixement dels membres implicats 
Donar visibilitat i promocionar de forma conjunta l’àmbit de les ICC 
Disposar d’informació sobre el volum i la distribució territorial (mapejat) del sector 
Fomentar la captació de nous talents 
Donar a conèixer la producció gironina a escala nacional i internacional 

 
Actuació: Es crearà el distintiu de Girona Crea i es donarà a conèixer al sector. A 
través d’un protocol de valoració i validació es concedirà la possibilitat d’aplicació 
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de la marca en els dispositius de visibilitat les empreses del sector. Aquesta en ha 
d’ajudar a estructurar els sector i es preveu que contribueixi al desenvolupament i 
creixement dels membres implicats. Es planteja un fórmula inspirada en el que són 
les D.O. 
Les indústries del sector creatiu seran conegudes sota un marc de relació que les 
farà visibles mitjançant un desplegament de dispositius de comunicació, digitals i 
intel·ligents, que donaran a conèixer la qualitat i la producció creativa a visitants i 
turistes  
Metodologia: 

A través de l’eina TIC transversal i altres mitjans de difusió s’amplificarà la visibilitat 
de la marca a nivell de territori, però també ens caldrà un pla per donar a conèixer la 
marca i la producció gironina a escala nacional i internacional. 

De manera inicial es mapejarà el sector per cercar tenir obtenir un estat 
dels possibles membres a incloure a la marca: Girona Crea. També es crearan unes 
normes i protocols d’utilització perquè la marca pugui ser utilitzada en establiments, 
oficines, empreses, webs, esdeveniments promocionals... i ser reconegudes com a 
incloses a la denominació Girona Crea. 

 
4.Foment i coordinació dels àmbits de les arts escèniques, la música i cinema 

audiovisual 
 
Descripció: 

Aquesta actuació té vinculació amb totes les operacions del projecte, però 
especialment a l’Op. 1: actuació 2 i de l’Op. 2: actuació 2. 

Es crearà un projecte estratègic que destaqui en cohesió i coherència de 
tot el que es fa en teatre, música, dansa, arts visuals i audiovisuals en el territori, ja 
sigui en gestió, producció, exhibició, difusió o en un àmbit social i de promoció. 

Justificació:

L’actuació ha de donar resposta a:  

 Dins les arts escèniques, la música, les arts visuals i les audiovisuals a la 
ciutat i territori fa anys que es produeixen productes de gran qualitat. Aprofitant la 
bona acollida d’aquests productes culturals en la ciutadania, es crearà un projecte 
estratègic, un full de ruta basat en una manera de fer les coses que ens distingeixi 
respecte d’altres territoris.  

 Establir una xarxa que articuli el sector gironí dins dels àmbits de 
l’actuació 

 Expandir els festivals, com a generadors d’ocupació i activitat econòmica, 
de les arts visuals i audiovisuals de Girona i territori  i de les arts 
escèniques i musicals 

 Fomentar el rol estratègic de l’audiovisual, el multimèdia i l’art digital 
 Atraure rodatges a la ciutat, i enfortir les estratègies de difusió i 

comercialització de l’obra cinematogràfica que s’ha realitzat a la ciutat de 
Girona i la demarcació 

 Incrementar l’exhibició dels àmbits de l’actuació 
 
Actuació: L’actuació contempla crear un projecte que fomenti i coordini, per 
primera vegada i amb ambició de durabilitat i consolidació, els sectors de les arts 
escèniques, la música, les arts visuals  i les audiovisuals, inclòs el cinema, per posar 
en comú el potencial existent i la col·laboració professional entre els diferents àmbits 
artístics. El treball coordinat mitjançant personal tècnic especialitzat i multidisciplinari 
ha de fer créixer de forma exponencial les produccions, alhora que consolidarà 
aquests àmbits com un element de posicionament i de creació de riquesa i de millora 
social.  
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Metodologia:  

S’unificaran els processos dins aquests àmbits, per posar en comú el potencial 
existent i la col·laboració professional, per sumar noves propostes culturals, a les que 
ja s’estan duent a terme a Girona i a la resta del territori, esdevenint, així, pioners en 
maneres de fer dins l’àmbit cultural, i treballant, pel desenvolupament sectorial local al 
mateix temps que la internacionalització dels productes madurs i excel·lents. 

El projecte ha d’identificar la indústria i els diferents agents. Determinar 
un mapa de l’àrea d’influència gironí (àrea urbana, demarcació, etc.). S’ha d’identificar 
la indústria i els agents que intervenen en cada sector artístic i les seves 
interrelacions, elaborar un catàleg o directori que catalogui els components identificats 
i agents, així com el valor econòmic que suposa.  

 
Operació 3. Centres de Creació i Exhibició de les Arts 
 
Objectius de l’operació 
L’objectiu d’aquesta operació és posar en funcionament espais de creació i producció 
sorgits dins de l’àmbit de les indústries culturals i creatives en que es potenciï la 
producció de projectes visuals i audiovisuals. Amb la present operació, i molt lligat 
amb l’operació anteriorment exposada, es vol dotar el territori d’uns espais de creació 
i producció artística que han de funcionar en xarxa i estar a disposició de 
professionals, artistes, emprenedors emergents,  de programes de residències 
creatives per impulsar la competitivitat i la innovació en l’àmbit cultural. Aquesta 
operació també planteja una prova pilot com a banc de prova de l’ús d’aquests 
espais, de coordinació de diferents professionals i sobretot d’aplicació d’eines 
innovadores.   
Descripció de l’operació 
El projecte es desenvolupa a partir de 3 actuacions: 
 
1.Banc d’equipament especialitzat i laboratoris de les Indústries Culturals i 

Creatives 
Descripció

Aquesta actuació està vinculada a totes les accions del projecte però, especialment, a 
l’Op. 1: actuació 1, actuació 2, actuació 4 i Op. 2: actuació 2 

: L’actuació contempla la creació d’un entorn físic necessari per l’intercanvi 
d’experiències i la creació de noves produccions dins el sector de les arts.  

Justificació:

L’actuació ha de donar resposta a:  

 En el banc d’equipament especialitzat i laboratoris de creació i producció 
es donaran serveis de suport als creadors i artistes visuals, audiovisuals i sonors, en 
els seus processos de recerca, creació i producció. També, es recolzaran els 
processos de conceptualització, tècnics i instrumentals, per tal de contribuir a la 
creació audiovisual de qualitat acompanyant a partir de l’expertesa tots els processos 
que intervenen en la producció d’obres. En aquest sentit serà de màxim importància 
aprofitar les xarxes i contactes existents en altres plataformes locals com són el 
FIMG, el Bòlit, l’ERAM, etc. 

L’impuls i l’ampliació dels espais de creació i producció (tallers, laboratoris de 
creació, espais de treball i d’interacció artística...) 

Fomentar la innovació i la recerca creativa  
Esdevenir centre d’experimentació de grans empreses de tecnologia audiovisuals 

i multimèdia. 
Retenir els creadors de Girona i el territori per evitar la diàspora del sector 
Extreure, interrelacionar i desenvolupar el talent creatiu que hi ha a l’ERAM, 

EUMES, EMA, grau Videojocs i robòtica de la UdG.  
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Fomentar les residències de creació internacionals i els intercanvis 
 
Actuació:

 Espai-laboratori polivalent a la Capella de Sta. Llúcia. Un espai per a la 
recerca i el desenvolupament dels nous formats, sobretot digitals, així com la 
seva difusió i suport als artistes a l´hora d’utilitzar-los. L’espai permetrà 
desenvolupar un projecte internacional d’artistes en residència creativa en 
espai de creació (per convocatòria) i en connexió i xarxa amb altres espais de 
creació del món, especialment establint un pont amb Barcelona. 

 L’actuació se centra en la creació d’uns espais nous com:  

 Plató audiovisual adaptable a altres usos (assaig arts escèniques,...), localitzat 
amb l’Oficina de les arts a la tercera planta de l’antic cinema Modern. 

 Laboratori de postproducció localitzat amb l’Oficina de les arts a l’antic cinema 
Modern. 

 Espai equipat amb material per donar suport a la creació gràfica (localitzat al 
Centre Cultural la Mercè). 

 
Metodologia

L’actuació haurà d’avaluar també tots els recursos existents a la ciutat i al seu entorn 
susceptibles de ser integrats en una xarxa per posar-los a disposició dels usuaris a 
partir de la definició d’uns protocols.  

:  Des de l’Oficina de gestió de les arts es crearà una finestreta única per 
la gestió dels espais en xarxa. A més, s’establiran uns protocols d’ús i adequació dels 
espais de creació, d’exhibició, residència d’artistes, recursos tecnològics i materials, 
etc. 

D’altra banda, el projecte sorgiria al mateix temps que es crea el nou centre de 
creació d’arts visuals i musicals digitals d’Albí (ciutat francesa agermanada amb 
Girona)  amb el qual es pot mantenir un nexe col·laboració establint vies fructíferes de 
col·laboració i internacionalització no només de l’actuació mateixa, sinó també dels 
resultats. 
 
2.Xarxa d’espais de creació i d’exhibició de les Indústries Culturals i Creatives 
Descripció:  Creació d’una xarxa entre tots els agents de les ICC, i dels espais de 
cocreació i coworking, tant a nivell físic com virtual, amb el suport de l’eina TIC 
transversal. També per tal de complementar l’activitat de creació i de foment de 
l’emprenedoria i fer-lo visible, cal impulsar espais d’exhibició de petit i microformat, 
com aparador i programa pilot d’introducció al mercat dels projectes que tenen els 
creadors i indústria associada. 
Justificació:

Si no és així, estarem en un entorn que incidirà en la creació però que llavors no 
tindrà sortida per poder convertir-se en producte. El primer «banc de proves» per als 
productes de la Girona creativa ha de ser Girona, els seus barris i els municipis de 
l’entorn urbà.  

 Per tal de complementar l’activitat de creació i de foment de 
l’emprenedoria del teixit creatiu artístic i fer-lo visible a la ciutadania, ens cal 
contrarestar la mancança evident d’espais d’exhibició de petit i microformat, de 
forma que siguin un aparador i programa pilot d’introducció al mercat dels 
projectes que tenen els creadors i indústria associada.  

L’actuació ha de donar resposta a:  
 Relacionar els agents deslocalitzats de l’emprenedoria de les ICC 
 Projectar la figura de circuit creatiu i cultural 
 Promocionar projectes i creadors  
 Impulsar xarxes d’innovació tecnològica de consum cultural 
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 Promoure la participació de la ciutadania en els projectes culturals de 
proximitat 

 Esdevenir un pol d’atracció de projectes i creadors cap a la xarxa creativa 
 Facilitar l’obertura de locals i de programacions com a plataformes 

d’exhibició en arts escèniques, música, arts visuals, audiovisuals o 
pluridisciplinaris. 

 
Actuació

Es vol fomentar que aquests espais no siguin només llocs habituals, sinó convertir 
llocs que no són normalment susceptibles de ser espais d’art s’hi acabin convertint. 
Des de poder oferir concerts en el Hall d’un hotel o un museu a instal·lar exposicions 
o projeccions en una botiga de roba o un restaurant. 

: Observant les dinàmiques actuals, hem vist que disposem d’un circuit 
orientat al mitjà i gran format, vinculat a una franja de propostes culturals, però no 
tenim aquest circuit de «micro» i petit format, que cal construir.  

El projecte està pensat també per posar la cultura a peu de carrer, donat cobertura a 
diferents accions deslocalitzades en diferents indrets de la ciutat, als barris i indrets 
del seu entorn i exportables a la resta de territori. Això ofereix un valor de proximitat, 
la gent no es desplaça a “equipaments de les arts” sinó que són les arts que es 
desplacen a llocs de proximitat dels ciutadans. Es vol crear la figura del circuit que 
alhora es visualitzarà en itineraris en mapa a través de paper i sobretot d’aplicacions 
informàtiques.   
També es crearà, vinculat amb la captació de públics d’aquest projecte, una xarxa 
d’innovació tecnològica d’exhibició. 
Metodologia: 

Una vegada constituïda la Xarxa d’espais de creació i exhibició, caldrà gestionar-la 
des de l’Oficina de gestió i de foment de les arts (i quan sigui necessari amb 
coordinació amb els gestors d’altres municipis) com a punt de referència que ha de 
coordinar i centralitzar la dinàmica participativa dels agents implicats en aquest 
innovador ecosistema creatiu (amb l’objectiu de poder esdevenir una finestreta única 
amb un protocol propi d’usos).Aquesta actuació es realitzarà amb la col·laboració del 
soci participant Fundació Casa de la Música.  

En aquests moments i des del treball iniciat a les taules participatives es 
té un primer esbós d’espais susceptibles de formar part de la xarxa. Caldrà amb la 
present actuació avaluar de forma exhaustiva tots els espais existents a la ciutat i al 
seu entorn, veure quines són les seves possibilitats per posar-los a disposició dels 
usuaris a partir de la definició d’uns protocols.  

 
3.Prova pilot. Creadors d’itineraris d’experimentació innovadora del patrimoni. 
Descripció: Realització d’una prova pilot que posi en pràctica la coordinació d’equips 
de professionals que treballin junts per crear experiències tematitzades úniques que 
incloguin visualització en realitat virtual, teatralització, experiències sonores,...  
Justificació:
L’actuació ha de promoure equips que integrin diferents professionals amb capacitat 
de crear productes exclusius i que puguin ser venuts com a paquets turístics o 
educatius per a la promoció del patrimoni cultural.    

  

Aquests productes poden representar a llarg termini una solució per poder 
desestacionalitzar el turisme, permetent l’atracció de visitants en qualsevol moment 
de l’any i l’adaptació a tipus molt variats de visitants/públics. A llar termini hi ha la 
possibilitat de difusió a altres àmbits d'aquest tipus de tecnologia i procediments. 
L’actuació ha de donar resposta a:  
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Establir una indústria pròpia amb capacitat de concebre productes exclusius, de 
qualitat i innovadors en l’àmbit de les rutes/itineraris culturals, amb el suport de 
les noves tecnologies i amb un enfocament calidoscòpic on intervinguin gran 
part de les activitats que composen les ICC.  

Crear d’un teixit empresarial i tingui capacitat de generar una demanda exterior i 
posar en el mercat productes amb valor afegit que li permeti ser un referent a 
nivell regional i internacional.    

Promoure, amb la prova pilot vinculada al turisme, una reutilització dels recursos 
del patrimoni cultural a través de les indústries creatives. 

 
Actuació

A més, s’impulsaran nous sistemes i procediments organitzatius per a projectes 
multidisciplinaris creant a mig i llarg termini equips professionals que puguin 
respondre a una demanda i posar al mercat productes innovadors relacionats amb la 
posada en valor del patrimoni tals com companyies, actors, dissenyadors d’escenaris, 
creació de vestuari, escriptura de guions audiovisuals, documentació històrica, etc. 

: Es contempla amb aquesta actuació la creació de continguts en l'àmbit de 
realitat virtual immersiva (visionat 360º, ulleres de realitat virtual), un recurs innovador 
per a la difusió i coneixement del patrimoni cultural.  

Metodologia:

 

 Aquesta actuació és realitzarà amb la col·laboració directa del soci 
participant Fundació Privada  Escola Universitària ERAM, amb l’assessorament de 
l’Associació Gironina de Teatre i dels experts en patrimoni municipals, i té l’objectiu de 
crear, a través d’eines i formats innovadors i noves tecnologies existents, 
rutes/itineraris turístics d’experimentació del patrimoni cultural a través dels sentits. 

 
.Annex 4. Pla de treball. 
 

Any
Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV

Operació 1. Coordinació

1. Coordinació, impuls i seguiment

2. Comunicació i difusió

Operació2. Oficina de gestió i foment de les arts

Actuació 1. Adequació antic cinema Modern com a Oficina de gestió i 
foment de les arts

Actuació 2. Creació eina TIC transversal del sector ICC

Actuació 3. Creació de marca i comunició Girona crea. Redacció de normes 
i protocols d’aplicació, concessió i ús (Oficina de les Arts)

Actuació 4. Foment i coordinació dels àmbits de les arts escèniques, la 
música, el cinema i els audivisuals

Operació3. Centres de creació i exhibició de les arts

Actuació 1.Banc equipament especialitzat i laboratoris de les indústries 
cultural i creatives

Actuació 2. Xarxa d’espais de creació i d’exhibició de les indústries 
culturals i creatives

Actuació 3. Prova pilot. Creadors d’itineraris d’experimentació innovadora 
del patrimoni

2018 2019 2020

 
 
Annex 5. Pressupost 
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Conceptes
              

1.Personal
2.Col·laboracions 

externes

3.Inversió en 
equipament i 
instrumental

4.Inversió en 
infraestructures

5.Viatges i 
allotjament 

internacionals

6.Despeses 
indirectes

TOTAL DESPESES 
ELEGIBLES

Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import
Diputació de Girona. Coordinació. 119.024,37 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.024,37

Ajuntament de Girona. Op2.Oficina de Gestió i foment de les Arts 220.355,64 6,04 85.000,00 20,04 40.837,41 1,12 45.000,00 1,23 33.053,35 15,00 424.246,40
Ajuntament de Girona. Op3.Centres de Creació i Exhibició de les 
arts. 960.407,63 26,31 577.800,00 18,59 9.624,55 0,26 1.415.500,00 38,77 144.061,14 15,00 3.107.393,32

TOTAL 1.299.787,64 35,60 662.800,00 50.461,96 1,38 1.460.500,00 40,00 0,00 0,71 177.114,49 3.650.664,09  
. 
Aquest conveni se signa per duplicat, en el lloc i data assenyalat al principi. 
(Signatures)” 
 
Tercer. Facultar el president per a la signatura del document d’acceptació de la 
subvenció i del conveni de participació relacionats en el punts primer i segon i la resta 
de documentació necessària per al desplegament d’aquest acord. 
 
Quart. Facultar el president per incorporar aquelles modificacions de caràcter no 
substancial que siguin requerides per l’execució del conveni. 
 
 
25. JG964/000006/2018-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 

Europeus; Servei programes europeus (029): Acceptar la subvenció 
atorgada per resolució definitiva del Departament de GAPH corresponent 
al PECT "Girona, ecosistema innovador" Operació: "Co-creix" i aprovar el 
conveni per l'execució d'aquest PECT (exp. 2016/7190) 

 
Vista l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-
2020, i s'obre la convocatòria per part del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge. 
 
Tenint en compte que la Diputació de Girona, el dia 19 d’abril de 2016, va aprovar 
(publicades al BOP núm. 89, de 10 de maig de 2016) les bases específiques 
reguladores del procés de selecció i de cofinançament de projectes dels ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a 
presentar a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per als projectes 
d’especialització i competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (PECT). 
 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 21 de juliol de 2016, en que 
s’acordava presentar a l’esmentada convocatòria del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge, 5 sol·licituds per a 5 PECT en els àmbits 
següents: 
1. Innovació. “Girona, ecosistema innovador”. (001-P-000022). 
2. Turisme. “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa”.  
   (001-P-000042). 
3. Aigua. “Girona, regió sensible a l'aigua”. 
   (001-P-000082). 
4. Salut. “Girona, regió saludable” (001-P-000323). 
5. Cultura. “Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial”. (001-P-
000482). 
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Vistes les al·legacions que la Diputació de Girona va presentar, el 28 de setembre de 
2017, respecte a les operacions que havien estat desestimades o que se’ls havia 
reduït la despesa elegible i respecte a la valoració del PECT de turisme. 
 
Vista la resolució definitiva emesa pel Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de data 19 d’abril de 2018, en 
que s’aproven les operacions de la Diputació de Girona incloses en els PECT 
detallats a continuació amb el corresponent cofinançament FEDER: 
 

PECT Despesa 
elegible 

Cofinançament 
FEDER (50%) 

Despeses no 
acceptades Motiu 

001-P-000022. Girona, 
ecosistema innovador.  
Op: Co-creix 

536.070,68 268.035,34 0,00 --- 

001-P-000042. Costa 
Brava Pirineu de Girona: 
natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa. 
Op: coordinació. 

118.239,22 59.119,61 242.364,50 

Superar el 10% de 
despeses màximes 
de l’operació de 
coordinació en 
relació al total del 
PECT, més la 
reducció en 
despeses de 
personal ja que 
suposa un import 
superior al 50% de 
PECT. 

001-P-000082. Girona, 
regió sensible a l'aigua. 
Op: coordinació. 

173.650,00 86.825,00 102.350,00 

S’han de reduir les 
despeses de la 
operació de 
coordinació ja que 
suposa un import 
superior al 10% de 
PECT con 
s’estableix en les 
bases.  

001-P-000323. Girona, 
regió saludable. Op: 
coordinació. 

291.603,72 145.801,86 69.000,00 

S’han de reduir les 
despeses de 
l'operació de 
coordinació ja que 
suposa un import 
superior al 10% de 
PECT con 
s’estableix en les 
bases, en concret es 
tracta del 12,49% 

001-P-000482. 
Indústries culturals i 
creatives de Girona i el 
seu entorn territorial. Op: 
coordinació. 

119.024,37 59.512,19 0,00 --- 

 
Vist que s’ha acceptat el PECT “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa”. (001-P-000042) al revisar la puntuació i superar el mínim 
requerit segons la base 12.4 de les Bases Reguladores de l'Ordre GAH/95/2016, de 
26 d'abril: mínim 50 punts, atorgats 50,2. 
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Tenint en compte que d’acord amb la base 14.4 de l’Ordre GAH/95/2016 les entitats 
proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar, mitjançant 
l'entitat representant, el document d'acceptació de la subvenció, el conveni de 
participació, la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i, en tot cas, la documentació que, si 
s'escau, els sigui requerida dins del termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà 
de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. 
 
La Junta de Govern, a proposta de la diputada de programes europeus, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar la subvenció per a l’operació inclosa al PECT “Girona, ecosistema 
innovador”. (001-P-000022) amb el detall següent: 
 

PECT Despesa elegible Cofinançament FEDER 
(50%) 

001-P-000022. Girona, ecosistema 
innovador. Op: Co-creix 536.070,68 268.035,34 

 
Segon. Aprovar el conveni de col·laboració següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PECT  
GIRONA, ECOSISTEMA INNOVADOR. 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
La Diputació de Girona, NIF P1700000A, representada per Pere Vila i Fulcarà, en 
qualitat de president, facultat per acord de la Junta de Govern del dia----- de 2018 i 
assistit pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, com a beneficiària i anomenada 
entitat representant del PECT Girona, ecosistema innovador. 
El Consell Comarcal de la Selva, NIF P6700002F, representat per Salvador Balliu i 
Torroella, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Girona, 
ecosistema innovador. 
La Universitat de Girona, NIF Q6750002E, representada per Joaquim Salvi i Mas, en 
qualitat de rector, tal i com estableix el Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, 
del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport  (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 
2017), de nomenament del rector de la Universitat de Girona i en virtut de les 
competències que li han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la 
Universitat de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la 
modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu 
text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), com a beneficiària i entitat 
sòcia del PECT Girona, ecosistema innovador. 
L’Ajuntament de Figueres, NIF P1707200J, representat per Marta Felip i Torres, en 
qualitat d’alcaldessa, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Girona, ecosistema 
innovador. 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient per 
signar aquest conveni, en nom i representació de les entitats respectives, i de comú 
acord 
EXPOSEN 
I. Que el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons europeu de 
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons 
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europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i 
les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al 
Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i es 
deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell. 
II. Que el Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional estableix les 
disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
III. Que el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 s'ha aprovat d'acord 
amb la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015. 
IV. Que la convocatòria (ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril) de la Generalitat de 
Catalunya per al desenvolupament de Projectes d'especialització i competitivitat 
territorial (PECT) en l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020 estableix les bases per a la selecció dels projectes. 
V. Que els signants han presentat de manera conjunta el Projecte d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT) Girona, ecosistema innovador a la convocatòria de 
data 4 de maig de 2016 i l'esmentat PECT ha estat seleccionat segons la Resolució 
GAH/815/2018, de 19 d’abril, del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
En virtut del que s'ha exposat, les parts subscriuen aquest conveni, que es regeix per 
les següents 
CLÀUSULES 
Primera. OBJECTE DEL CONVENI 
Aquest conveni regula els drets, obligacions i responsabilitats de les entitats signants 
en referència a l'execució efectiva de les operacions del PECT Girona, ecosistema 
innovador, aprovat segons la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, dins el 
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 
El PECT Girona, ecosistema innovador ha obtingut una subvenció del FEDER de 
1.241.488,12  € sobre un pressupost de despesa total elegible de 2.482.976,24 € que 
s'executarà segons el model de governança, els pressupostos, el pla de treball i les 
fitxes descriptives de les operacions incloses com annexos a aquest conveni, del que 
formen part íntegra. 
Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió del 
Programa operatiu i la Direcció General d'Administració Local constituirà part d'aquest 
conveni com addenda. 
Segona. ENTITAT REPRESENTANT 
Les entitats membres del PECT Girona, ecosistema innovador designen l'entitat 
Diputació de Girona entitat representant, la qual assumeix aquesta responsabilitat 
davant la resta d'entitats membres del PECT, la Direcció General d'Administració 
Local i les autoritats de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-
2020. 
Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L'ENTITAT REPRESENTANT 
1. L'entitat representant assumeix dins el desenvolupament del PECT: 
a) La interlocució davant la Direcció General d'Administració Local i l'estructura de 
seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les 
comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de 
l'execució de les operacions del PECT i del cofinançament del FEDER aplicat. 
b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT, a través de l'operació 
corresponent del programa de treball del projecte, segons s'ha aprovat i s'adjunta com 
annex 2. 
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c) La comunicació dels avanços i nivells d'execució física i financera del PECT, en 
nom i representació de la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i formats 
determinats per la Direcció General d'Administració Local o les estructures de gestió, 
seguiment, control i avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
2. Les seves obligacions i responsabilitats s'estenen a: 
a) Transmetre a la Direcció General d'Administració Local i a les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 tota la informació requerida per a la gestió i 
seguiment de les operacions del Programa operatiu. 
b) Respondre, com a únic referent, de les comunicacions entre el partenariat, la 
Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió, seguiment, control i 
avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, així com de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans 
competents nacionals, estatals i comunitaris. 
c) Comunicar a la resta d'entitats del partenariat els resultats, les comunicacions i les 
decisions de la Direcció General d'Administració Local i de les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de manera immediata i diligent, així com de 
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o 
d'altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris. 
d) Informar a la Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió del 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de totes les modificacions o canvis en el PECT 
que no requereixen d'un procés de validació i aprovació per part de les estructures 
esmentades. 
e) Sol·licitar els canvis o modificacions que requereixen l'aprovació per part de les 
estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 a través dels mitjans i 
canals previstos. 
f) Coordinar l'execució de les operacions previstes al PECT en els terminis recollits a 
la resolució d'aprovació del PECT i als annexos d'aquest conveni. 
g) Sol·licitar formalment el reemborsament a través del cofinançament del FEDER de 
la despesa elegible realitzada i justificada en els terminis i formats previstos pel PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
h) Garantir l'aplicació dels principis de comptabilitat separada i despesa efectivament 
pagada per al conjunt del partenariat davant les estructures de gestió, seguiment i 
control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
i) Sotmetre's als controls i verificacions de l'autoritat de gestió, l'Organisme Intermedi, 
l'autoritat de certificació i/o auditoria, la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents nacionals, 
estatals i comunitaris. 
j) Encarregar i/o realitzar les comprovacions pertinents per garantir la 
subvencionabilitat de la despesa presentada en les justificacions del PECT abans de 
la seva tramitació davant els òrgans de gestió, seguiment i control del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
k) Respectar i vigilar que totes les entitats beneficiàries del PECT respecten la 
normativa comunitària, de l'Estat membre i catalana aplicable a les operacions que 
componen el PECT. 
l) Sotmetre's a les mateixes obligacions i responsabilitats que la resta d'entitats 
beneficiàries del PECT en referència a l'execució de tasques i operacions del PECT. 
 
Quarta. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS SÒCIES 
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1. Totes les entitats sòcies signants es comprometen a la realització de les 
operacions i actuacions que assumeixen segons la memòria tècnica del PECT 
aprovada i, en concret: 
a) Respectar la pista d'auditoria suficient i mantenir una comptabilitat separada de les 
despeses elegibles efectivament pagades aplicables al PECT. 
b) Informar de manera lleial i diligent a l'entitat representant de canvis o modificacions 
a les circumstàncies o mitjans per a l'execució de les operacions i tasques 
assignades. 
c) Complir amb la normativa legal comunitària, estatal i catalana aplicable a les 
tasques i operacions que executa. 
d) Aplicar els procediments i mitjans de contractació pública amb independència de la 
seva naturalesa jurídica. 
e) Assumir les obligacions i responsabilitats derivades de la subvencionabilitat de la 
despesa i l'aplicació del FEDER. 
f) Participar dels acords respecte del PECT segons els procediments de participació i 
coordinació que s'aprovin en el partenariat. 
g) Informar periòdicament de les dades físiques i financeres requerides per al 
seguiment i gestió del PECT, tant per part de l'entitat representant com de les 
estructures de gestió, seguiment, control o avaluació del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020. 
h) Assegurar l'aplicació de l'estratègia i mitjans de difusió, publicitat i comunicació 
sobre la presència del finançament del FEDER que preveu el PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
i) Aplicar els principis transversals d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, de 
protecció del medi ambient i de lliure competència i no-discriminació en els processos 
de contractació. 
j) Facilitar la documentació i comprovants que siguin exigibles per verificar la 
subvencionabilitat de la despesa i que aquesta estigui efectivament pagada a 
requeriment de la Direcció General d'Administració Local, les estructures i òrgans de 
gestió, seguiment i control del Programa operatiu, així com de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans 
competents nacionals i comunitaris. 
k) Custodiar la documentació i conservar-la fins al termini legal de prescripció de les 
operacions cofinançades amb el FEDER en referència a la conservació de 
documentació original. 
l) Col·laborar activament en el desenvolupament de les tasques de coordinació de 
l'entitat representant. 
m) Donar resposta a tots els requeriments i sol·licituds d'informació vehiculades a 
través de l'entitat representant, tant a través de sistemes d'informació com de 
proporcionar la documentació. 
n) Acceptar formalment i per escrit les modificacions, canvis o resolucions aplicables 
al PECT emanades de la Direcció General d'Administració Local i/o les estructures de 
gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
o) Subministrar les declaracions de despesa en el format i terminis pertinents per 
complir amb les obligacions de presentació periòdica per part de l'entitat representant 
dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S'HA D'EXECUTAR 
Les operacions, pla de treball, pressupost i model de governança s'adjunten com 
annexos d'aquest conveni i es corresponen amb les dades aprovades pel PECT 
Girona, ecosistema innovador d'acord amb la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril. 
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Les operacions i tasques estan identificades per tipologia de despesa i entitat 
beneficiària encarregada de desenvolupar-les. Les entitats membres del PECT es 
comprometen a respectar aquesta distribució i no introduir-ne modificacions si no han 
estat informades i aprovades prèviament per les estructures de gestió del PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020. Serà suficient la comunicació prèvia a la persona titular de 
la Direcció General d'Administració Local en el supòsit següent: 
a) modificacions que no afectin més d'un 20% del pressupost entre actuacions dins 
d'una mateixa operació. No obstant això, l'òrgan competent pot prohibir la modificació 
en el termini de tres mesos en cas de comprovar que no reuneix els requisits 
previstos en les bases reguladores. 
El pressupost de la despesa total elegible és de 2.482.976,24  € i rebrà una subvenció 
del FEDER de 1.241.488,12 €. La subvenció FEDER la rebrà directament l'entitat 
beneficiària encarregada d'executar la despesa elegible corresponent al pressupost 
de l'operació. 
Sisena. CIRCUIT DE GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ, JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LA 
DESPESA 
Les entitats membres del PECT aproven un mecanisme de coordinació i gestió que 
s'adjunta com a annex 2 al conveni i pel qual es regiran en l'execució del PECT. 
Aquest mecanisme respecta la proporcionalitat, eficàcia i eficiència en la gestió i 
coordinació de les operacions del PECT. L'entitat representant actuarà com a 
referència d'arbitratge davant contenciosos en el partenariat, fins a la intervenció de la 
Direcció General d'Administració Local o de les autoritats pertinents del PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020. 
Les entitats sòcies es comprometen a presentar davant l'entitat representant les 
declaracions de despesa degudament signades en el format i terminis necessaris per 
donar compliment a les obligacions de certificació de despesa del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
Les declaracions aniran acompanyades d'un informe d'execució físic, administratiu i 
financer de les operacions amb el detall de les actuacions i les despeses executades, 
amb els justificants que permetin comprovar que es tracta de despesa efectivament 
pagada. 
Els formats i dades incloses en l'informe seran les necessàries per complir amb les 
obligacions d'informació per al seguiment i càrrega de la informació en els sistemes 
d'informació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
L'entitat representant s'encarregarà de coordinar la realització de les validacions de 
despesa en el nivell de projecte que el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix 
per a les operacions cofinançades amb el FEDER de manera prèvia a la remesa de la 
certificació de despesa. 
L'entitat representant utilitzarà les dades i documents facilitats per les entitats sòcies, i 
les seves pròpies, per realitzar la presentació i càrrega de la informació en els mitjans 
previstos per a la certificació de despesa del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Les transferències del FEDER pel valor de la subvenció aplicable a la despesa 
considerada elegible es realitzaran directament des de l'autoritat de certificació a 
l'entitat beneficiària. Les entitats es comprometen a registrar aquesta informació dins 
el seu sistema de comptabilitat separada i comunicar-ne el cobrament efectiu a 
l'entitat representant. 
Els requeriments de documentació vehiculats a través de l'entitat representant seran 
satisfets en el termini de temps més breu possible, en els formats i models que siguin 
exigibles per satisfer les necessitats de seguiment o control que els originen. La 
documentació es remetrà a l'entitat representant. 
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En el cas de visites de control in situ, les entitats posaran a disposició dels 
representants dels organismes de control la documentació, instal·lacions i sistemes 
d'informació necessaris per realitzar les tasques de control, col·laborant activament en 
el procés. 
Setena. MODIFICACIONS, REINTEGRAMENT I RESCISSIÓ DEL CONVENI 
Les modificacions del PECT aprovades pel partenariat i, si s'escau, per les 
estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 s'incorporaran com 
addendes a aquest conveni. 
Les entitats beneficiàries del PECT assumeixen la responsabilitat derivada de les 
irregularitats que es detectin en la despesa executada i declarada per part seva. 
Les entitats beneficiàries del PECT es comprometen a reintegrar la totalitat del 
finançament del FEDER declarat com indegudament rebut per part de les estructures 
de control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 o per actuació degudament 
articulada de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de 
Comptes o d'altres òrgans competents nacionals i comunitaris. 
L'incompliment no justificat i acordat de les actuacions i operacions, per part 
d'almenys una de les entitats beneficiàries, de les clàusules d'aquest conveni o la 
modificació no comunicada i autoritzada del pla de treball (terminis, pressupostos, 
tipologia de despesa, tasques i/o activitats, etc.) o el consum irregular dels fons 
suposarà la rescissió del conveni pel que fa a l'entitat o entitats beneficiàries 
afectades i el reintegrament dels fons FEDER que hagin rebut fins a la data. 
Vuitena. VIGÈNCIA 
El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data d'inici 1 de gener de 
2017 i data prevista de finalització 31 de desembre de 2020. 
A aquest conveni s'aplica el compromís i obligació de no-dissolució de l'agrupació 
sorgida del conveni fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que 
preveuen l'article 100.4 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l'article 65 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa europea per als 
fons, en concret el Reglament (CE) 2988/95, de protecció dels interessos financers de 
les comunitats europees. 
Novena. RESOLUCIÓ DE LITIGIS 
La legislació aplicable per a la resolució de litigis és la de Catalunya, per la via de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
Desena. PUBLICACIÓ 
Publicar el present conveni al BOP de Girona i al Portal de Transparència per tal de 
donar compliment al que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010,de 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
modificat per la Llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millora de la 
regulació normativa, i a l’article 10.1.a de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació i bon govern. 
Onzena. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES 
Les entitats membres del PECT Girona, ecosistema innovador es comprometen a 
respectar i aplicar tota la normativa i legislació de la Unió Europea, l'Estat membre i 
Catalunya aplicables a l'execució, seguiment, control i avaluació de les operacions del 
projecte, i específicament: 
El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons 
europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al 
Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la 
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pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de 
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons 
europeu marítim i de la pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell. 
El Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre 
disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
El Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que 
complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 
17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu 
marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons 
europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al 
Fons europeu marítim i de la pesca. 
El Reglament d'execució (UE) 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel 
qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell en allò que fa referència a les modalitats concretes de 
transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació 
sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures 
d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i 
emmagatzematge de dades. 
El Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual 
es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb 
disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu 
de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons 
europeu marítim i de la pesca. 
El Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel 
qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 1303/2013 del Parlament i del Consell. 
El Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (Marc 
R+D+i) de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014). 
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. 
Els manuals, les circulars, les orientacions i altres actes normatius que, en l'exercici 
de les seves funcions, puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu, 
així com tota regulació dictada per la Comissió Europea, el Consell Europeu i el 
Parlament Europeu aplicables als pressupostos i fons estructurals i d'inversió (EIE) de 
la Unió Europea. També és aplicable tota la normativa comunitària, estatal i 
autonòmica en relació amb comunicacions electròniques, capacitat probatòria 
documental i normativa tributària i comptable d'aplicació. 
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Altra normativa de desplegament. 
Annex 1. 
Declaració responsable 
Les entitats beneficiàries del PECT declaren que no han rebut cap altre finançament 
procedent del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a l'execució de les operacions 
i tasques descrites en el PECT Girona, ecosistema innovador. 
Que els fons públics i privats consignats per a l'execució del PECT apareixen tots en 
el pla de finançament, la memòria tècnica i la memòria econòmica aprovats a la 
Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril. 
Que la intensitat de la subvenció del FEDER per a les operacions i tasques del PECT 
en cap cas supera els límits establerts a la convocatòria, factura a factura. 
Que compliran puntualment les obligacions derivades de la normativa de la UE, l'Estat 
membre i Catalunya en vigor i aplicables a les operacions aprovades pel PECT, i en 
especial en els procediments de contractació, del tractament d'ingressos i de la 
normativa de competència i ajuts d'Estat. 
Que les dades, la informació i la documentació adjuntes a aquest conveni són 
correctes i fidedignes. 
Que respectaran les obligacions normatives i aplicaran les eines i mitjans de difusió, 
comunicació i publicitat de la intervenció del FEDER en el PECT que preveu el PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Annex 2. Governança. 
La gestió del PECT es durà a terme d’acord amb la clàusula sisena “Circuit de gestió, 
administració, justificació i control de la despesa” d’aquest conveni. 
Amb més detall, s’estableix un model de governança del PECT estructurat en els 
òrgans següents: 
Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya: funció a 

desenvolupar per la Diputació de Girona en tant que entitat representant 
del PECT. 

Consell Rector: òrgan de coordinació i seguiment de les operacions 
format per l’entitat representant i les entitats sòcies del PECT. 

Assemblea General: òrgan de caràcter informatiu i deliberatiu format per 
tots els membres del PECT, les entitats sòcies i les entitats participants 
o altres entitats del territori relacionades amb el PECT. 

Òrgans de gestió: 
oGestió tècnica 
oGestió Administrativa 
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A continuació es defineixen les funcions i la periodicitat de les reunions de cadascun 
dels òrgans: 
7.Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya. 

•Entitat: Diputació de Girona. 
•Representants: 1 representant institucional, la diputada de Programes 

Europeus, Sra. Maria Àngels Planas, i 1 representant tècnic, el cap de 
Servei de Programes Europeus. 

•Funcions: Coordinació general del PECT i representació i interlocució 
davant de la Generalitat de Catalunya. 

8.Consell Rector 
•Entitats membres: Diputació de Girona i entitats amb operacions 

aprovades en el marc del PECT. 
•Representants: 1 representant institucional nomenat per cadascuna de les 

entitats sòcies. 
•Funcions: Seguiment executiu del PECT, validació de l’evolució de les 

operacions a partir dels informes elaborats per les Unitats de Gestió i 
l’acompliment del quadre de comandament. 

•Periodicitat: Reunions semestrals. 
9.Assemblea General 

•Entitats membres: Diputació de Girona, entitats sòcies del PECT, entitats 
participants del PECT i altres entitats del territori relacionades amb el 
PECT. 

•Representants: 1 representant institucional nomenat per cadascuna de les 
entitats membres. 

•Funcions: Seguiment i informació general del PECT. 
•Periodicitat: Reunions anuals. 

10.Òrgans de Gestió: 
c.Unitat de gestió Administrativa 

•Entitats membres: Diputació de Girona. 
•Representants: 1 Administratiu/va. 
•Funcions: Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en 

qüestions administratives i preparació de la documentació 
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administrativa de justificació del PECT a presentar a la Generalitat de 
Catalunya d’acord amb la informació que hauran tramès les entitats 
amb operacions aprovades. Preparació de la part administrativa de 
l’informe d’evolució del PECT a validar per part del Consell Rector. 

•Periodicitat: Treball permanent en el PECT i sessions de treball 
trimestrals. 

d.Unitat de gestió Tècnica 
•Entitats membres: Diputació de Girona i Universitat de Girona. 
•Representants: 1 Tècnic de Coordinació (DDGI) i 1 Tècnic de Campus 

Sectorial UdG (UdG) 
•Funcions: Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en la 

vessant tècnica de les operacions i preparació de la documentació 
tècnica de justificació del PECT a la Generalitat de Catalunya (si 
s’escau) d’acord amb la informació que hauran tramès les entitats amb 
operacions aprovades. Preparació de la part tècnica de l’informe 
d’evolució del PECT a validar per part del Consell Rector (indicadors de 
seguiment, etc.). 

•Periodicitat: treball permanent i sessions de treball trimestrals. 
MECANISMES DE COORDINACIÓ, GESTIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PECT 
Principis de coordinació del projecte: 
• La coordinació general del PECT assegurarà la preparació i execució de les 

diverses operacions, actuacions i tasques a desenvolupar al llarg del projecte; 
• S’establirà un sistema de presa de decisions compartides entre els participants del 

PECT; 
• Es delimitarà i s’assignarà les tasques a desenvolupar per part de cadascun dels 

participants del PECT d’acord amb el Pla de Treball i el calendari previst; 
• S’establirà un sistema d’intercanvi d’informació i lliurament de resultats periòdic per 

garantir el compromís constant de tots els participants i l’avenç del projecte en 
temps i forma; 

• Es garantirà la qualitat de cada etapa del procés atenint-se als criteris inherents 
amb els objectius establerts del projecte 

Responsables de coordinació i gestió del PECT
•El cap de Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona –que 

podrà delegar en el representant tècnic de la Diputació de Girona- serà 
la persona responsable de coordinar el PECT i tindrà les següents 
responsabilitats i funcions: 

: 

- Convocar les reunions de coordinació del PECT i preparar l’ordre del dia; 
- Dirigir i controlar la comunicació entre els participants del PECT; 
- Establir el sistema de coordinació i control del PECT que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió; 
- Formalitzar el seguiment del PECT mitjançant informes sobre resultats, 

costos, problemes i decisions; 
- Informar sobre l’avanç del PECT mitjançant l’emissió d’informes, 

presentacions, etc. 
• Responsable d’operació: 

Cada entitat nomenarà un responsable per a cadascuna de les seves operacions 
aprovades en l’àmbit del PECT que tindrà les següents funcions: 
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- Establir el sistema de coordinació i control de l’operació que inclou el sistema 
d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 

- Formalitzar el seguiment de l’operació mitjançant informes sobre resultats, 
costos, problemes i decisions. 

- Informar sobre l’avanç de l’operació mitjançant l’emissió d’informes, 
presentacions, etc. 

Sistema de seguiment i control del projecte
• Es mantindran reunions periòdiques de seguiment, presa de decisions i 

coordinació del projecte. 

: 

• En les reunions de seguiment, el coordinador general del PECT presentarà l’estat 
general del PECT i els representants de cada entitat sòcia (o els responsables 
d’operacions, si s’escau) presentaran l’estat de cadascuna de les operacions de 
les que son responsables. 

• S’establirà un sistema de seguiment del projecte en base al Pla de Treball i 
calendari previst, que permetrà determinar el grau d’avenç de les accions i les 
tasques previstes. 

• S’establirà un sistema d’indicadors de seguiment (quadre de comandament). 

 
Model de gestió un cop finalitzat el PECT 

Un cop finalitzat el PECT, i de comú acord entre les entitats sòcies que hagin 
participat en el desenvolupament del PECT, es crearà una estructura ad-hoc de 
gestió que vetllarà per mantenir la dinàmica de funcionament i garantirà l’explotació i 
difusió dels resultats assolits a través del desenvolupament del PECT 
 
.Annex 3. Operacions.  
 
 

 
 
Annex 4. Pla de treball. 
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. 

 
Annex 5. Pressupost. 
 

Conceptes
              

1.Personal
2.Col·lavoracions 

externes

3.Inversió en 
equipament i 
instrumental

4.Inversió en 
infraestructures

5.Viatges i 
allotjament 

internacionals

6.Despeses 
indirectes

TOTAL DESPESES 
ELEGIBLES

Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import
Girona Co-Creix 140.000,00 5,64 375.600,28 70,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.470,40 14,62 536.070,68
Cooperativa 2.0 i innocubadora vertical per al foment de la 
competitivitat emopresarial a l'Alt Empordà 140.000,00 5,64 137.000,00 27,20 45.344,23 1,83 160.407,70 6,46 0,00 21.000,00 15,00 503.751,93
Transferència de la metodologia Test-US als centres/vivers 
d'empresa de les Comarques de Girona 136.076,00 5,48 112.500,00 41,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.411,50 15,00 268.987,50
Estructuració i dinamització dels ecosistemes innovadors 
estratègics de la demarcació 697.441,01 28,09 312.606,70 26,62 59.502,27 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 104.616,15 15,00 1.174.166,13
Coordinació del PECT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.113.517,01 44,85 937.706,98 104.846,50 4,22 160.407,70 6,46 0,00 0,00 166.498,05 2.482.976,24  
 
 
Aquest conveni se signa per duplicat, en el lloc i data assenyalat al principi. 
(Signatures)” 
 
Tercer. Facultar al president per la signatura del document d’acceptació de la 
subvenció i del conveni de participació relacionats en el punts primer i segon i la resta 
de documentació necessària per al desplegament d’aquest acord. 
 
Quart. Facultar al president per incorporar aquelles modificacions de caràcter no 
substancial que siguin requerides per l’execució del conveni. 
 
26. JG964/000007/2018-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 

Europeus; Servei programes europeus (029): Acceptar la subvenció 
atorgada per resolució definitiva del Departament de GAPH corresponent 
al PECT "Girona, regió saludable" Operació: "coordinació" i aprovació 
conveni. (exp.2016/5813) 

 
Vista l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-
2020, i s'obre la convocatòria per part del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge. 
 
Tenint en compte que la Diputació de Girona, el dia 19 d’abril de 2016, va aprovar 
(publicades al BOP núm. 89, de 10 de maig de 2016) les bases específiques 
reguladores del procés de selecció i de cofinançament de projectes dels ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a 
presentar a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per als projectes 

Any 
Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV 

Girona Co-Creix 
Cooperativa 2.0 i innocubadora vertical per al foment de la  
competitivitat empresarial a l'Alt Empordà 
Transferència de la metodologia Test-US als centres/ vivers  
d'empresa de les Comarques de Girona 
Estructuració i dinamització dels ecosistemes innovadors  
estratègics de la demarcació 
Coordinació del PECT 

2018 2019 2020 
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d’especialització i competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (PECT). 
 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 21 de juliol de 2016, en que 
s’acordava presentar a l’esmentada convocatòria del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge, 5 sol·licituds per a 5 PECT en els àmbits 
següents: 
1. Innovació. “Girona, ecosistema innovador”. (001-P-000022). 
2. Turisme. “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa”.  
   (001-P-000042). 
3. Aigua. “Girona, regió sensible a l'aigua”. 
   (001-P-000082). 
4. Salut. “Girona, regió saludable” (001-P-000323). 
5. Cultura. “Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial”. (001-P-
000482). 
 
Vistes les al·legacions que la Diputació de Girona va presentar, el 28 de setembre de 
2017, respecte a les operacions que havien estat desestimades o que se’ls havia 
reduït la despesa elegible i respecte a la valoració del PECT de turisme. 
 
Vista la resolució definitiva emesa pel Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de data 19 d’abril de 2018, en 
que s’aproven les operacions de la Diputació de Girona incloses en els PECT 
detallats a continuació amb el corresponent cofinançament FEDER: 
 

PECT Despesa 
elegible 

Cofinançament 
FEDER (50%) 

Despeses no 
acceptades Motiu 

001-P-000022. Girona, 
ecosistema innovador.  
Op: Co-creix 

536.070,68 268.035,34 0,00 --- 

001-P-000042. Costa 
Brava Pirineu de 
Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa. 
Op: coordinació. 

118.239,22 59.119,61 242.364,50 

Superar el 10% de 
despeses màximes de 
l’operació de coordinació 
en relació al total del 
PECT, més la reducció 
en despeses de personal 
ja que suposa un import 
superior al 50% de 
PECT. 

001-P-000082. Girona, 
regió sensible a l'aigua. 
Op: coordinació. 

173.650,00 86.825,00 102.350,00 

S’han de reduir les 
despeses de la operació 
de coordinació ja que 
suposa un import 
superior al 10% de PECT 
con s’estableix en les 
bases.  

001-P-000323. Girona, 
regió saludable. Op: 
coordinació. 

291.603,72 145.801,86 69.000,00 

S’han de reduir les 
despeses de l'operació 
de coordinació ja que 
suposa un import 
superior al 10% de PECT 
con s’estableix en les 
bases, en concret es 
tracta del 12,49% 

001-P-000482. 119.024,37 59.512,19 0,00 --- 
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Indústries culturals i 
creatives de Girona i el 
seu entorn territorial. 
Op: coordinació. 

 
Vist que s’ha acceptat el PECT “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa”. (001-P-000042) al revisar la puntuació i superar el mínim 
requerit segons la base 12.4 de les Bases Reguladores de l'Ordre GAH/95/2016, de 
26 d'abril: mínim 50 punts, atorgats 50,2. 
 
Tenint en compte que d’acord amb la base 14.4 de l’Ordre GAH/95/2016 les entitats 
proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar, mitjançant 
l'entitat representant, el document d'acceptació de la subvenció, el conveni de 
participació, la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i, en tot cas, la documentació que, si 
s'escau, els sigui requerida dins del termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà 
de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. 
 
La Junta de Govern, a proposta de la diputada de programes europeus, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar la subvenció per a l’operació inclosa al PECT  “Girona, regió 
saludable” (001-P-000323) amb el detall següent: 
 

PECT Despesa elegible Cofinançament 
FEDER (50%) 

001-P-000323. Girona, regió saludable. Op: 
coordinació. 291.603,72 145.801,86 

 
Segon. Aprovar el conveni de col·laboració  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PECT GIRONA, 
REGIÓ SALUDABLE.  
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
La Diputació de Girona, NIF P1700000A, representada per Pere Vila i Fulcarà, en 
qualitat de president, facultat per acord de la Junta de Govern del dia ---- de 2018 i 
assistit pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, com a beneficiària i anomenada 
entitat representant del PECT Girona, regió saludable. 
L’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta, NIF G17432592, 
representat per Jordi Barretina i Ginesta, en qualitat de director, com a beneficiària i 
entitat sòcia del PECT Girona, regió saludable. 
La Fundació Salut Empordà, NIF G17029810, representada per Martí Masferrer i 
Mascort, en qualitat de director gerent, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT 
Girona, regió saludable. 
L’Organisme de salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), NIF Q1700565C, 
Josep Maria Corominas i Barnadas, en qualitat de president, com a beneficiària i 
entitat sòcia del PECT Girona, regió saludable. 
 
L’Ajuntament de Figueres, NIF P1707200J, representat per Marta Felip i Torres, en 
qualitat d’alcaldessa, com a entitat participant no beneficiària del PECT Girona, regió 
saludable. 
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El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, NIF P6700008C, representant per Ferran 
Roquer i Padrosa, en qualitat de president, com a entitat participant no beneficiària 
del PECT Girona, regió saludable. 
L’Institut d'Assistència Sanitària (IAS), NIF Q6750003C, representat per Joaquim 
Casanovas i Lax, en qualitat de gerent, com a entitat participant no beneficiària del 
PECT Girona, regió saludable. 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient per 
signar aquest conveni, en nom i representació de les entitats respectives, i de comú 
acord 
EXPOSEN 
I. Que el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons europeu de 
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons 
europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i 
les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al 
Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i es 
deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell. 
II. Que el Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional estableix les 
disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
III. Que el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 s'ha aprovat d'acord 
amb la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015. 
IV. Que la convocatòria (ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril) de la Generalitat de 
Catalunya per al desenvolupament de Projectes d'especialització i competitivitat 
territorial (PECT) en l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020 estableix les bases per a la selecció dels projectes. 
V. Que els signants han presentat de manera conjunta el Projecte d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT) Girona, regió saludable a la convocatòria de data 4 de 
maig de 2016 i l'esmentat PECT ha estat seleccionat segons la Resolució 
GAH/815/2018, de 19 d’abril, del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
En virtut del que s'ha exposât, les parts subscriuen aquest conveni, que es regeix per 
les següents 
CLÀUSULES 
Primera. OBJECTE DEL CONVENI 
Aquest conveni regula els drets, obligacions i responsabilitats de les entitats signants 
en referència a l'execució efectiva de les operacions del PECT Girona, regió 
saludable, aprovat segons la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, dins el 
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 
El PECT Girona, regió saludable ha obtingut una subvenció del FEDER de 
1.458.240,66 € sobre un pressupost de despesa total elegible de 2.916.481,32 € que 
s'executarà segons el model de governança, els pressupostos, el pla de treball i les 
fitxes descriptives de les operacions incloses com annexos a aquest conveni, del que 
formen part íntegra. 
Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió del 
Programa operatiu i la Direcció General d'Administració Local constituirà part d'aquest 
conveni com addenda. 
Segona. ENTITAT REPRESENTANT 
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Les entitats membres del PECT Girona, regió saludable designen l'entitat Diputació 
de Girona entitat representant, la qual assumeix aquesta responsabilitat davant la 
resta d'entitats membres del PECT, la Direcció General d'Administració Local i les 
autoritats de gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L'ENTITAT REPRESENTANT 
1. L'entitat representant assumeix dins el desenvolupament del PECT: 
a) La interlocució davant la Direcció General d'Administració Local i l'estructura de 
seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les 
comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de 
l'execució de les operacions del PECT i del cofinançament del FEDER aplicat. 
b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT, a través de l'operació 
corresponent del programa de treball del projecte, segons s'ha aprovat i s'adjunta com 
annex 2. 
c) La comunicació dels avanços i nivells d'execució física i financera del PECT, en 
nom i representació de la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i formats 
determinats per la Direcció General d'Administració Local o les estructures de gestió, 
seguiment, control i avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
2. Les seves obligacions i responsabilitats s'estenen a: 
a) Transmetre a la Direcció General d'Administració Local i a les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 tota la informació requerida per a la gestió i 
seguiment de les operacions del Programa operatiu. 
b) Respondre, com a únic referent, de les comunicacions entre el partenariat, la 
Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió, seguiment, control i 
avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, així com de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans 
competents nacionals, estatals i comunitaris. 
c) Comunicar a la resta d'entitats del partenariat els resultats, les comunicacions i les 
decisions de la Direcció General d'Administració Local i de les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de manera immediata i diligent, així com de 
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o 
d'altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris. 
d) Informar a la Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió del 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de totes les modificacions o canvis en el PECT 
que no requereixen d'un procés de validació i aprovació per part de les estructures 
esmentades. 
e) Sol·licitar els canvis o modificacions que requereixen l'aprovació per part de les 
estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 a través dels mitjans i 
canals previstos. 
f) Coordinar l'execució de les operacions previstes al PECT en els terminis recollits a 
la resolució d'aprovació del PECT i als annexos d'aquest conveni. 
g) Sol·licitar formalment el reemborsament a través del cofinançament del FEDER de 
la despesa elegible realitzada i justificada en els terminis i formats previstos pel PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
h) Garantir l'aplicació dels principis de comptabilitat separada i despesa efectivament 
pagada per al conjunt del partenariat davant les estructures de gestió, seguiment i 
control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
i) Sotmetre's als controls i verificacions de l'autoritat de gestió, l'Organisme Intermedi, 
l'autoritat de certificació i/o auditoria, la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents nacionals, 
estatals i comunitaris. 
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j) Encarregar i/o realitzar les comprovacions pertinents per garantir la 
subvencionabilitat de la despesa presentada en les justificacions del PECT abans de 
la seva tramitació davant els òrgans de gestió, seguiment i control del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
k) Respectar i vigilar que totes les entitats beneficiàries del PECT respecten la 
normativa comunitària, de l'Estat membre i catalana aplicable a les operacions que 
componen el PECT. 
l) Sotmetre's a les mateixes obligacions i responsabilitats que la resta d'entitats 
beneficiàries del PECT en referència a l'execució de tasques i operacions del PECT. 
Quarta. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS SÒCIES 
1. Totes les entitats sòcies signants es comprometen a la realització de les 
operacions i actuacions que assumeixen segons la memòria tècnica del PECT 
aprovada i, en concret: 
a) Respectar la pista d'auditoria suficient i mantenir una comptabilitat separada de les 
despeses elegibles efectivament pagades aplicables al PECT. 
b) Informar de manera lleial i diligent a l'entitat representant de canvis o modificacions 
a les circumstàncies o mitjans per a l'execució de les operacions i tasques 
assignades. 
c) Complir amb la normativa legal comunitària, estatal i catalana aplicable a les 
tasques i operacions que executa. 
d) Aplicar els procediments i mitjans de contractació pública amb independència de la 
seva naturalesa jurídica. 
e) Assumir les obligacions i responsabilitats derivades de la subvencionabilitat de la 
despesa i l'aplicació del FEDER. 
f) Participar dels acords respecte del PECT segons els procediments de participació i 
coordinació que s'aprovin en el partenariat. 
g) Informar periòdicament de les dades físiques i financeres requerides per al 
seguiment i gestió del PECT, tant per part de l'entitat representant com de les 
estructures de gestió, seguiment, control o avaluació del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020. 
h) Assegurar l'aplicació de l'estratègia i mitjans de difusió, publicitat i comunicació 
sobre la presència del finançament del FEDER que preveu el PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
i) Aplicar els principis transversals d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, de 
protecció del medi ambient i de lliure competència i no-discriminació en els processos 
de contractació. 
j) Facilitar la documentació i comprovants que siguin exigibles per verificar la 
subvencionabilitat de la despesa i que aquesta estigui efectivament pagada a 
requeriment de la Direcció General d'Administració Local, les estructures i òrgans de 
gestió, seguiment i control del Programa operatiu, així com de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans 
competents nacionals i comunitaris. 
k) Custodiar la documentació i conservar-la fins al termini legal de prescripció de les 
operacions cofinançades amb el FEDER en referència a la conservació de 
documentació original. 
l) Col·laborar activament en el desenvolupament de les tasques de coordinació de 
l'entitat representant. 
m) Donar resposta a tots els requeriments i sol·licituds d'informació vehiculades a 
través de l'entitat representant, tant a través de sistemes d'informació com de 
proporcionar la documentació. 
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n) Acceptar formalment i per escrit les modificacions, canvis o resolucions aplicables 
al PECT emanades de la Direcció General d'Administració Local i/o les estructures de 
gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
o) Subministrar les declaracions de despesa en el format i terminis pertinents per 
complir amb les obligacions de presentació periòdica per part de l'entitat representant 
dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S'HA D'EXECUTAR 
Les operacions, pla de treball, pressupost i model de governança s'adjunten com 
annexos d'aquest conveni i es corresponen amb les dades aprovades pel PECT 
Girona, regió saludable d'acord amb la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril. 
Les operacions i tasques estan identificades per tipologia de despesa i entitat 
beneficiària encarregada de desenvolupar-les. Les entitats membres del PECT es 
comprometen a respectar aquesta distribució i no introduir-ne modificacions si no han 
estat informades i aprovades prèviament per les estructures de gestió del PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020. Serà suficient la comunicació prèvia a la persona titular de 
la Direcció General d'Administració Local en el supòsit següent: 
a) modificacions que no afectin més d'un 20% del pressupost entre actuacions dins 
d'una mateixa operació. No obstant això, l'òrgan competent pot prohibir la modificació 
en el termini de tres mesos en cas de comprovar que no reuneix els requisits 
previstos en les bases reguladores. 
El pressupost de la despesa total elegible és de 2.916,481,32 € i rebrà una subvenció 
del FEDER de 1.458.240,66 €. La subvenció FEDER la rebrà directament l'entitat 
beneficiària encarregada d'executar la despesa elegible corresponent al pressupost 
de l'operació. 
Sisena. CIRCUIT DE GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ, JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LA 
DESPESA 
Les entitats membres del PECT aproven un mecanisme de coordinació i gestió que 
s'adjunta com a annex 2 al  conveni i pel qual es regiran en l'execució del PECT. 
Aquest mecanisme respecta la proporcionalitat, eficàcia i eficiència en la gestió i 
coordinació de les operacions del PECT. L'entitat representant actuarà com a 
referència d'arbitratge davant contenciosos en el partenariat, fins a la intervenció de la 
Direcció General d'Administració Local o de les autoritats pertinents del PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020. 
Les entitats sòcies es comprometen a presentar davant l'entitat representant les 
declaracions de despesa degudament signades en el format i terminis necessaris per 
donar compliment a les obligacions de certificació de despesa del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
Les declaracions aniran acompanyades d'un informe d'execució físic, administratiu i 
financer de les operacions amb el detall de les actuacions i les despeses executades, 
amb els justificants que permetin comprovar que es tracta de despesa efectivament 
pagada. 
Els formats i dades incloses en l'informe seran les necessàries per complir amb les 
obligacions d'informació per al seguiment i càrrega de la informació en els sistemes 
d'informació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
L'entitat representant s'encarregarà de coordinar la realització de les validacions de 
despesa en el nivell de projecte que el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix 
per a les operacions cofinançades amb el FEDER de manera prèvia a la remesa de la 
certificació de despesa. 
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L'entitat representant utilitzarà les dades i documents facilitats per les entitats sòcies, i 
les seves pròpies, per realitzar la presentació i càrrega de la informació en els mitjans 
previstos per a la certificació de despesa del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Les transferències del FEDER pel valor de la subvenció aplicable a la despesa 
considerada elegible es realitzaran directament des de l'autoritat de certificació a 
l'entitat beneficiària. Les entitats es comprometen a registrar aquesta informació dins 
el seu sistema de comptabilitat separada i comunicar-ne el cobrament efectiu a 
l'entitat representant. 
Els requeriments de documentació vehiculats a través de l'entitat representant seran 
satisfets en el termini de temps més breu possible, en els formats i models que siguin 
exigibles per satisfer les necessitats de seguiment o control que els originen. La 
documentació es remetrà a l'entitat representant. 
En el cas de visites de control in situ, les entitats posaran a disposició dels 
representants dels organismes de control la documentació, instal·lacions i sistemes 
d'informació necessaris per realitzar les tasques de control, col·laborant activament en 
el procés. 
Setena. MODIFICACIONS, REINTEGRAMENT I RESCISSIÓ DEL CONVENI 
Les modificacions del PECT aprovades pel partenariat i, si s'escau, per les 
estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 s'incorporaran com 
addendes a aquest conveni. 
Les entitats beneficiàries del PECT assumeixen la responsabilitat derivada de les 
irregularitats que es detectin en la despesa executada i declarada per part seva. 
Les entitats beneficiàries del PECT es comprometen a reintegrar la totalitat del 
finançament del FEDER declarat com indegudament rebut per part de les estructures 
de control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 o per actuació degudament 
articulada de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de 
Comptes o d'altres òrgans competents nacionals i comunitaris. 
L'incompliment no justificat i acordat de les actuacions i operacions, per part 
d'almenys una de les entitats beneficiàries, de les clàusules d'aquest conveni o la 
modificació no comunicada i autoritzada del pla de treball (terminis, pressupostos, 
tipologia de despesa, tasques i/o activitats, etc.) o el consum irregular dels fons 
suposarà la rescissió del conveni pel que fa a l'entitat o entitats beneficiàries 
afectades i el reintegrament dels fons FEDER que hagin rebut fins a la data. 
Vuitena. VIGÈNCIA 
El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data d'inici 1 de gener de 
2017 i data prevista de finalització 31 de desembre de 2020. 
A aquest conveni s'aplica el compromís i obligació de no-dissolució de l'agrupació 
sorgida del conveni fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que 
preveuen l'article 100.4 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l'article 65 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa europea per als 
fons, en concret el Reglament (CE) 2988/95, de protecció dels interessos financers de 
les comunitats europees. 
Novena. RESOLUCIÓ DE LITIGIS 
La legislació aplicable per a la resolució de litigis és la de Catalunya, per la via de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
Desena. PUBLICACIÓ 
Publicar el present conveni al BOP de Girona i al Portal de Transparència per tal de 
donar compliment al que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010,de 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 

mailto:secretaria@ddgi.cat�
http://www.ddgi.cat/�


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 162 

modificat per la Llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millora de la 
regulació normativa, i a l’article 10.1.a de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació i bon govern. 
Onzena.. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES 
Les entitats membres del PECT Girona, regió saludable es comprometen a respectar i 
aplicar tota la normativa i legislació de la Unió Europea, l'Estat membre i Catalunya 
aplicables a l'execució, seguiment, control i avaluació de les operacions del projecte, i 
específicament: 
El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons 
europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al 
Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la 
pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de 
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons 
europeu marítim i de la pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell. 
El Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre 
disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
El Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que 
complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 
17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu 
marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons 
europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al 
Fons europeu marítim i de la pesca. 
El Reglament d'execució (UE) 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel 
qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell en allò que fa referència a les modalitats concretes de 
transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació 
sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures 
d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i 
emmagatzematge de dades. 
El Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual 
es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb 
disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu 
de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons 
europeu marítim i de la pesca. 
El Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel 
qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 1303/2013 del Parlament i del Consell. 
El Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (Marc 
R+D+i) de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014). 
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 
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887/2006, de 21 de juliol, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. 
Els manuals, les circulars, les orientacions i altres actes normatius que, en l'exercici 
de les seves funcions, puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu, 
així com tota regulació dictada per la Comissió Europea, el Consell Europeu i el 
Parlament Europeu aplicables als pressupostos i fons estructurals i d'inversió (EIE) de 
la Unió Europea. També és aplicable tota la normativa comunitària, estatal i 
autonòmica en relació amb comunicacions electròniques, capacitat probatòria 
documental i normativa tributària i comptable d'aplicació. 
Altra normativa de desplegament. 
Annex 1. Declaració responsable. 
Les entitats beneficiàries del PECT declaren que no han rebut cap altre finançament 
procedent del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a l'execució de les operacions 
i tasques descrites en el PECT Girona, regió saludable. 
Que els fons públics i privats consignats per a l'execució del PECT apareixen tots en 
el pla de finançament, la memòria tècnica i la memòria econòmica aprovats a la 
Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril. 
Que la intensitat de la subvenció del FEDER per a les operacions i tasques del PECT 
en cap cas supera els límits establerts a la convocatòria, factura a factura. 
Que compliran puntualment les obligacions derivades de la normativa de la UE, l'Estat 
membre i Catalunya en vigor i aplicables a les operacions aprovades pel PECT, i en 
especial en els procediments de contractació, del tractament d'ingressos i de la 
normativa de competència i ajuts d'Estat. 
Que les dades, la informació i la documentació adjuntes a aquest conveni són 
correctes i fidedignes. 
Que respectaran les obligacions normatives i aplicaran les eines i mitjans de difusió, 
comunicació i publicitat de la intervenció del FEDER en el PECT que preveu el PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Annex 2. Governança. 
La gestió del PECT es durà a terme d’acord amb la clàusula sisena “Circuit de gestió, 
administració, justificació i control de la despesa” d’aquest conveni. 
Amb més detall, s’estableix un model de governança del PECT estructurat en els 
òrgans següents: 
−Consell Rector: òrgan de coordinació i seguiment de les operacions format per la 

Diputació de Girona, com entitat representant del PECT, i les entitats amb 
operacions aprovades en el marc del PECT. 

−Assemblea General: òrgan de caràcter informatiu i deliberatiu format per tots els 
membres del PECT, ja siguin entitats sòcies, entitats participants o altres entitats 
del territori relacionades amb el PECT. 

−Òrgans de gestió: 
a.Gestió tècnica. 
b.Gestió Administrativa. 
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A continuació es defineixen les funcions i la periodicitat de les reunions de cadascun 
dels òrgans: 
Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya. 

•Entitat: Diputació de Girona 
•Representants: 1 representant institucional, la diputada de Programes Europeus, 

Sra. Maria Àngels Planas, i 1 representant tècnic, el cap de Servei de 
Programes Europeus. 

•Funcions: Coordinació general del PECT i representació i interlocució davant de 
la Generalitat de Catalunya. 

1.Consell Rector 
•Entitats membres: Diputació de Girona i entitats amb operacions aprovades en 

el marc del PECT 
•Representants: 1 representant institucional nomenat per cadascuna de les 

entitats membres 
•Funcions: Seguiment executiu del PECT, validació de l’evolució de les 

operacions a partir dels informes elaborats per les unitats de gestió 
administrativa i tècnica i l’acompliment del quadre de comandament. 

•Periodicitat: Reunions semestrals. 
2.Assemblea General 

•Entitats membres: Diputació de Girona, entitats sòcies del PECT, entitats 
participants del PECT i altres entitats del territori relacionades amb el PECT. 

•Representants: 1 representant institucional nomenat per cadascuna de les 
entitats membres 

•Funcions: Seguiment i informació general del PECT 
•Periodicitat: Reunions anuals 

3.Òrgans de Gestió 
a.Unitat de gestió Administrativa 

•Entitats membres: Diputació de Girona 
•Representants: 1 Tècnic/a Administratiu 
•Funcions: Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en la 

vessant administrativa i preparació de la documentació administrativa de 
justificació del PECT a presentar a la Generalitat de Catalunya d’acord amb 
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la informació que hauran tramès les entitats amb operacions aprovades. 
Preparació de la part administrativa de l’informe d’evolució del PECT a 
validar per part del Consell Rector. 

•Periodicitat: Treball permanent en el PECT i sessions de treball trimestrals 
b.Unitat de gestió Tècnica 
•Entitats membres: Diputació de Girona. 
•Representants: 1 Tècnic/a de Coordinació de la Diputació de Girona. 
•Funcions: Interlocució amb les entitats sòcies i participants del PECT en la 

vessant tècnica de les operacions i preparació de la documentació tècnica de 
justificació del PECT a la Generalitat de Catalunya (si escau) d’acord amb la 
informació que hauran tramès les entitats amb operacions aprovades. 
Preparació de la part tècnica de l’informe d’evolució del PECT a validar per 
part del Consell Rector (indicadors de seguiment, etc.). 

•Periodicitat: Treball permanent i sessions de treball trimestrals 
Mecanismes de coordinació, gestió, seguiment i avaluació del PECT 

• La coordinació general del PECT assegurarà la preparació i execució de les 
diverses operacions, actuacions i tasques a desenvolupar al llarg del projecte. 

Principis de coordinació del projecte: 

• S’establirà un sistema de presa de decisions compartides entre els participants del 
PECT. 

• Es delimitaran i s’assignaran les tasques a desenvolupar per part de cadascun dels 
participants del PECT d’acord amb el Pla de Treball i el calendari previst. 

• S’establirà un sistema d’intercanvi d’informació i lliurament de resultats periòdic per 
garantir el compromís constant de tots els participants i l’avenç del projecte en 
temps i forma. 

• Es garantirà la qualitat de cada etapa del procés atenint-se als criteris inherents 
amb els objectius establerts del projecte. 

Responsables de coordinació i gestió del PECT
• Coordinador general del PECT: 

: 

•El cap de Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona –que podrà 
delegar en el representant tècnic de la Diputació de Girona- serà la persona 
responsable de coordinar el PECT i tindrà les següents responsabilitats i 
funcions: 

- Convocar les reunions de coordinació del PECT i preparar l’ordre del dia. 
- Dirigir i controlar la comunicació entre els participants del PECT. 
- Establir el sistema de coordinació i control del PECT que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 
- Formalitzar el seguiment del PECT mitjançant informes sobre resultats, 

costos, problemes i decisions. 
- Informar sobre l’avanç del PECT mitjançant l’emissió d’informes, 

presentacions, etc. 
• Responsable d’operació: 

Cada entitat amb operacions aprovades en el marc del PECT nomenarà un 
responsable per cada operació a desenvolupar en l’àmbit del PECT que tindrà les 
següents responsabilitats i funcions: 
- Establir el sistema de coordinació i control de l’operació que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 
- Formalitzar el seguiment de l’operació mitjançant informes sobre resultats, 

costos, problemes i decisions. 
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- Informar sobre l’avanç de l’operació mitjançant l’emissió d’informes, 
presentacions, etc. 

Sistema de seguiment i control del projecte
• Es mantindran reunions periòdiques de seguiment, presa de decisions i 

coordinació del projecte. 

: 

• En les reunions de seguiment, el coordinador general del PECT presentarà l’estat 
general del PECT i els representants de cada entitat sòcia (o els responsables 
d’operacions, si s’escau) presentaran l’estat de cadascuna de les operacions de 
les que son responsables. 

• S’establirà un sistema de seguiment del projecte en base al Pla de Treball i 
calendari previst, que permetrà determinar el grau d’avenç de les accions i les 
tasques previstes. 

• S’establirà un sistema d’indicadors de seguiment (quadre de comandament). 
• Cada una de les accions del PECT incorpora mecanismes de retorn d’informació i 

facilitarà les dades que facin possible un retrat sobre la matèria que es tracti. 
S’utilitzaran els canals existents (consells socials, canals de salut, fòrums de 
pacients, associacions... ) per fer la socialització dels resultats.  

• El web integrador de les accions del PECT disposarà d’un espai obert i participatiu 
de retiment de comptes.  

Model de gestió un cop finalitzat el PECT 
Un cop finalitzat el PECT, i de comú acord entre les entitats sòcies que hagin 
participat en el desenvolupament del PECT, es crearà una estructura ad-hoc de 
gestió que vetllarà per mantenir la dinàmica de funcionament i garantirà l’explotació i 
difusió dels resultats assolits a través del desenvolupament del PECT. 
Drets de propietat intel·lectual i gestió del coneixement 
Els responsables de cadascuna de les actuacions seran els encarregats d’identificar 
els coneixements o resultats susceptibles de protecció o sensibles en quant a 
confidencialitat que s’hagin generat dins del bloc de treball de la seva responsabilitat, 
incloent la publicació d’articles i altres documents. 
Degut a les fortes dependències que hi ha entre les operacions, els responsables de 
totes les operacions, sota la supervisió de la Unitat de gestió Tècnica, revisaran 
cadascuna de les qüestions des d’un punt de vista tècnic i podran elaborar propostes 
d’acció concretes. Quan es celebrin les reunions del Consell Rector, el representant 
de la Unitat de gestió Tècnica exposarà els temes relacionats amb la propietat 
intel·lectual per a que es prenguin les decisions corresponents, conjuntament, i 
d’acord amb les estratègies globals del projecte. 
 
.Annex 3. Operacions 
 

Projecte Operació Actuacions Entitat sòcia 
a)Promoció de la salut: 
Organització i 
coordinació de la 
promoció de la salut i la 
prevenció al territori. 

1.Observatori sobre determinants 
socials i desigualtats en salut i 
benestar. 

1.1Disseny de l’observatori 

Dipsalut 
1.2Creació de sistema d’indicadors 

1.3Processos de recollida de dades 
1.4Creació d’informes i publicacions 

b)Prevenció de malalties 
cròniques i prevalents. 2.Girona Health LivingLab 

2.1Creació i implementació d'un 
sistema de monitoratge 
 territorial de l'estat de salut i els 
seus determinats basat en un 
repositori dades 

Institut d’Investigació 
Biomèdica de Girona Dr. Josep 
Trueta (IDIBGI)   
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2.2Creació d'una web interactiva per 
facilitar la promoció de la salut i la 
prevenció de la comunitat virtual  

2.3Difusió de l'operació 

a)Promoció de la salut: 
Organització i 
coordinació de la 
promoció de la salut i la 
prevenció al territori. 

3.Creació del Pol de salut de la 
comarca de l’Alt Empordà: 
Construint i innovant la 
integració social i de salut 
centrada en la persona i la 
comunitat 

3.1Diagnòstic de determinants socials 
i desigualtats en salut i benestar i 
propostes d’organització, 
cooperació i millora 

Fundació Salut Empordà   

3.2Innovació en els sistemes 
d’informació sobre l’atenció a les 
malalties cròniques i prevalents i 
integració de serveis i tecnologia 

3.3Plataforma de formació social i 
sanitària 

3.4Contribució a l’Observatori sobre 
determinants socials i desigualtats 
en salut i benestar de la  

3.5Serveis centrals. Nucli 
dinamitzador 

Coordinació per part de 
l’entitat representant 

4.Coordinació PECT, Girona Regió Saludable Diputació de Girona 

 
Annex 4. Pla de treball. 
 

Any
Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV

Diputació de Girona. Coordinació.

Dipsalut. Observatori sobre determinats socials i desigualtats en salut i 
benestar

Idibgi. Girona, Health Livinglab

Fundació Salut Empordà. Pol de Salut de l'Alt Empordà: construint i innovant 
la integració social i de salut centrada en la persona i la comunitat

2018 2019 2020

 
 
Annex 5. Pressupost. 
 

Conceptes
              

1.Personal
2.Col·laboracions 

externes

3.Inversió en 
equipament i 
instrumental

4.Inversió en 
infraestructures

5.Viatges i 
allotjament 

internacionals

6.Despeses 
indirectes

TOTAL DESPESES 
ELEGIBLES

Import % Import % Import % Import % Import % Import % Import

Diputació de Girona. Coordinació.
253.568,45 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.035,27 15,00 291.603,72

Dipsalut. Observatori sobre determinats socials i desigualtats en 
salut i benestar 560.000,00 19,20 219.000,00 7,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 15,00 863.000,00

Idibgi. Girona, Health Livinglab
516.349,81 17,70 784.500,00 26,90 42.075,32 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 77.452,47 15,00 1.420.377,60

Fundació Salut Empordà. Pol de Salut de l'Alt Empordà: construint 
i innovant la integració social i de salut centrada en la persona i la 
comunitat 105.652,17 3,62 120.000,00 4,11 0,00 0,00 100.000,00 3,43 0,00 0,00 15.847,83 15,00 341.500,00

TOTAL
1.435.570,43 49,22 1.123.500,00 42.075,32 1,44 100.000,00 3,43 0,00 0,00 215.335,57 15,00 2.916.481,32  

 
Aquest conveni se signa per duplicat, en el lloc i data assenyalat al principi. 
(Signatures)” 
 
Tercer. Facultar al president per la signatura del document d’acceptació de la 
subvenció i del conveni de participació relacionats en el punts primer i segon i la resta 
de documentació necessària per al desplegament d’aquest acord. 
 
Quart. Facultar al president per incorporar aquelles modificacions de caràcter no 
substancial que siguin requerides per l’execució del conveni. 
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27. JG964/000008/2018-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 

Europeus; Servei programes europeus (029): Acceptar la subvenció 
atorgada per resolució definitiva del Departament de GAPH corresponent 
al PECT "Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en 
xarxa" Operació: "coordinació" i aprovar el conveni (exp. 2016/5815) 

 
Vista l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-
2020, i s'obre la convocatòria per part del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge. 
 
Tenint en compte que la Diputació de Girona, el dia 19 d’abril de 2016, va aprovar 
(publicades al BOP núm. 89, de 10 de maig de 2016) les bases específiques 
reguladores del procés de selecció i de cofinançament de projectes dels ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a 
presentar a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per als projectes 
d’especialització i competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (PECT). 
 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 21 de juliol de 2016, en que 
s’acordava presentar a l’esmentada convocatòria del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge, 5 sol·licituds per a 5 PECT en els àmbits 
següents: 
1. Innovació. “Girona, ecosistema innovador”. (001-P-000022). 
2. Turisme. “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa”.  
   (001-P-000042). 
3. Aigua. “Girona, regió sensible a l'aigua”. 
   (001-P-000082). 
4. Salut. “Girona, regió saludable” (001-P-000323). 
5. Cultura. “Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial”. (001-P-
000482). 
 
Vistes les al·legacions que la Diputació de Girona va presentar, el 28 de setembre de 
2017, respecte a les operacions que havien estat desestimades o que se’ls havia 
reduït la despesa elegible i respecte a la valoració del PECT de turisme. 
 
Vista la resolució definitiva emesa pel Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de data 19 d’abril de 2018, en 
que s’aproven les operacions de la Diputació de Girona incloses en els PECT 
detallats a continuació amb el corresponent cofinançament FEDER: 
 

PECT Despesa 
elegible 

Cofinança-
ment 
FEDER 
(50%) 

Despeses 
no 
acceptades 

Motiu 

001-P-000022. Girona, ecosistema 
innovador.  
Op: Co-creix 

536.070,68 268.035,34 0,00 --- 
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001-P-000042. Costa Brava Pirineu 
de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa. Op: 
coordinació. 

118.239,22   59.119,61 242.364,50 

Superar el 10% de 
despeses màximes de 
l’operació de coordinació 
en relació al total del PECT, 
més la reducció en 
despeses de personal ja 
que suposa un import 
superior al 50% de PECT. 

001-P-000082. Girona, regió 
sensible a l'aigua. Op: coordinació. 173.650,00 86.825,00 102.350,00 

S’han de reduir les 
despeses de la operació de 
coordinació ja que suposa 
un import superior al 10% 
de PECT con s’estableix en 
les bases.  

001-P-000323. Girona, regió 
saludable. Op: coordinació. 291.603,72 145.801,86 69.000,00 

S’han de reduir les 
despeses de l'operació de 
coordinació ja que suposa 
un import superior al 10% 
de PECT con s’estableix en 
les bases, en concret es 
tracta del 12,49% 

001-P-000482. Indústries culturals i 
creatives de Girona i el seu entorn 
territorial. Op: coordinació. 

119.024,37 59.512,19 0,00 --- 

 
Vist que s’ha acceptat el PECT “Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa”. (001-P-000042) al revisar la puntuació i superar el mínim 
requerit segons la base 12.4 de les Bases Reguladores de l'Ordre GAH/95/2016, de 
26 d'abril: mínim 50 punts, atorgats 50,2. 
 
Tenint en compte que d’acord amb la base 14.4 de l’Ordre GAH/95/2016 les entitats 
proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar, mitjançant 
l'entitat representant, el document d'acceptació de la subvenció, el conveni de 
participació, la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i, en tot cas, la documentació que, si 
s'escau, els sigui requerida dins del termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà 
de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. 
 
La Junta de Govern, a proposta de la diputada de programes europeus, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar la subvenció per a l’operació de coordinació inclosa al PECT “Costa 
Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa” (001-P-000042) amb 
el detall següent: 
 
PECT Despesa elegible Cofinançament 

FEDER (50%) 
001-P-000042. Costa Brava Pirineu de Girona: natura, 
cultura i intel·ligència en xarxa. Op: coordinació. 118.239,22   59.119,61 

 
Segon. Aprovar el conveni de col·laboració següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PECT  
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COSTA BRAVA PIRINEU DE GIRONA: NATURA, CULTURA I INTEL·LIGÈNCIA 
EN XARXA. 
 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
 
La Diputació de Girona, NIF P1700000A, representada per Pere Vila i Fulcarà, en 
qualitat de president, facultat per acord de la Junta de Govern del dia --- i assistit pel 
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, com a beneficiària i anomenada entitat 
representant del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència 
en xarxa. 
 
La Universitat de Girona, NIF Q6750002E, representada per Joaquim Salvi i Mas, en 
qualitat de rector, tal i com estableix el Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, 
del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport  (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 
2017), de nomenament del rector de la Universitat de Girona i en virtut de les 
competències que li han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la 
Universitat de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la 
modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu 
text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), com a beneficiària i entitat 
sòcia del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en 
xarxa. 
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà NIF P6700008C, representat per Ferran Roquer 
i Padrosa, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Costa 
Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa. 
El Consell Comarcal de la Cerdanya, NIF P1700016G, representat per Ramon 
Moliner i Serra, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT 
Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa. 
El Consell Comarcal del Pla de l'Estany NIF P6700010I, representat per Jordi Xargay i 
Congost, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Costa 
Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa. 
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès, NIF P1700070D, representada per 
Josep Maria Ferrés i Penela, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia 
del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa.  
El Consorci de les Vies Verdes, NIF P1700047B, representat per Albert Gómez i 
Casas, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT Costa 
Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa. 
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient per 
signar aquest conveni, en nom i representació de les entitats respectives, i de comú 
acord 
 
EXPOSEN 
 
I. Que el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons europeu de 
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons 
europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i 
les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al 
Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i es 
deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell. 
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II. Que el Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional estableix les 
disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
 
III. Que el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 s'ha aprovat d'acord 
amb la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015. 
 
IV. Que la convocatòria (ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril) de la Generalitat de 
Catalunya per al desenvolupament de Projectes d'especialització i competitivitat 
territorial (PECT) en l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020 estableix les bases per a la selecció dels projectes. 
 
V. Que els signants han presentat de manera conjunta el Projecte d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT) Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa a la convocatòria de data 4 de maig de 2016 i l'esmentat PECT 
ha estat seleccionat segons la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
En virtut del que s'ha exposat, les parts subscriuen aquest conveni, que es regeix per 
les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. OBJECTE DEL CONVENI 
Aquest conveni regula els drets, obligacions i responsabilitats de les entitats signants 
en referència a l'execució efectiva de les operacions del PECT Costa Brava Pirineu de 
Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa, aprovat segons la Resolució 
GAH/815/2018, de 19 d’abril, dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-
2020. 
El PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa ha 
obtingut una subvenció del FEDER de 718.361,36 € sobre un pressupost de despesa 
total elegible de 1.436.722,72 € que s'executarà segons el model de governança, els 
pressupostos, el pla de treball i les fitxes descriptives de les operacions incloses com 
annexos a aquest conveni, del que formen part íntegra. 
 
Qualsevol modificació comunicada i informada o aprovada pels òrgans de gestió del 
Programa operatiu i la Direcció General d'Administració Local constituirà part d'aquest 
conveni com addenda. 
 
Segona. ENTITAT REPRESENTANT 
Les entitats membres del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa designen l'entitat Diputació de Girona entitat representant, la 
qual assumeix aquesta responsabilitat davant la resta d'entitats membres del PECT, 
la Direcció General d'Administració Local i les autoritats de gestió, seguiment i control 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
Tercera. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE L'ENTITAT REPRESENTANT 
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1. L'entitat representant assumeix dins el desenvolupament del PECT: 
a) La interlocució davant la Direcció General d'Administració Local i l'estructura de 
seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les 
comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de 
l'execució de les operacions del PECT i del cofinançament del FEDER aplicat. 
b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT, a través de l'operació 
corresponent del programa de treball del projecte, segons s'ha aprovat i s'adjunta com 
annex 2. 
c) La comunicació dels avanços i nivells d'execució física i financera del PECT, en 
nom i representació de la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i formats 
determinats per la Direcció General d'Administració Local o les estructures de gestió, 
seguiment, control i avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
2. Les seves obligacions i responsabilitats s'estenen a: 
a) Transmetre a la Direcció General d'Administració Local i a les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 tota la informació requerida per a la gestió i 
seguiment de les operacions del Programa operatiu. 
b) Respondre, com a únic referent, de les comunicacions entre el partenariat, la 
Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió, seguiment, control i 
avaluació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, així com de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans 
competents nacionals, estatals i comunitaris. 
c) Comunicar a la resta d'entitats del partenariat els resultats, les comunicacions i les 
decisions de la Direcció General d'Administració Local i de les estructures de gestió 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de manera immediata i diligent, així com de 
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o 
d'altres òrgans competents nacionals, estatals i comunitaris. 
d) Informar a la Direcció General d'Administració Local i les estructures de gestió del 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020 de totes les modificacions o canvis en el PECT 
que no requereixen d'un procés de validació i aprovació per part de les estructures 
esmentades. 
e) Sol·licitar els canvis o modificacions que requereixen l'aprovació per part de les 
estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 a través dels mitjans i 
canals previstos. 
f) Coordinar l'execució de les operacions previstes al PECT en els terminis recollits a 
la resolució d'aprovació del PECT i als annexos d'aquest conveni. 
g) Sol·licitar formalment el reemborsament a través del cofinançament del FEDER de 
la despesa elegible realitzada i justificada en els terminis i formats previstos pel PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
h) Garantir l'aplicació dels principis de comptabilitat separada i despesa efectivament 
pagada per al conjunt del partenariat davant les estructures de gestió, seguiment i 
control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
i) Sotmetre's als controls i verificacions de l'autoritat de gestió, l'Organisme Intermedi, 
l'autoritat de certificació i/o auditoria, la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents nacionals, 
estatals i comunitaris. 
j) Encarregar i/o realitzar les comprovacions pertinents per garantir la 
subvencionabilitat de la despesa presentada en les justificacions del PECT abans de 
la seva tramitació davant els òrgans de gestió, seguiment i control del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
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k) Respectar i vigilar que totes les entitats beneficiàries del PECT respecten la 
normativa comunitària, de l'Estat membre i catalana aplicable a les operacions que 
componen el PECT. 
l) Sotmetre's a les mateixes obligacions i responsabilitats que la resta d'entitats 
beneficiàries del PECT en referència a l'execució de tasques i operacions del PECT. 
 
Quarta. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS SÒCIES 
1. Totes les entitats sòcies signants es comprometen a la realització de les 
operacions i actuacions que assumeixen segons la memòria tècnica del PECT 
aprovada i, en concret: 
a) Respectar la pista d'auditoria suficient i mantenir una comptabilitat separada de les 
despeses elegibles efectivament pagades aplicables al PECT. 
b) Informar de manera lleial i diligent a l'entitat representant de canvis o modificacions 
a les circumstàncies o mitjans per a l'execució de les operacions i tasques 
assignades. 
c) Complir amb la normativa legal comunitària, estatal i catalana aplicable a les 
tasques i operacions que executa. 
d) Aplicar els procediments i mitjans de contractació pública amb independència de la 
seva naturalesa jurídica. 
e) Assumir les obligacions i responsabilitats derivades de la subvencionabilitat de la 
despesa i l'aplicació del FEDER. 
f) Participar dels acords respecte del PECT segons els procediments de participació i 
coordinació que s'aprovin en el partenariat. 
g) Informar periòdicament de les dades físiques i financeres requerides per al 
seguiment i gestió del PECT, tant per part de l'entitat representant com de les 
estructures de gestió, seguiment, control o avaluació del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020. 
h) Assegurar l'aplicació de l'estratègia i mitjans de difusió, publicitat i comunicació 
sobre la presència del finançament del FEDER que preveu el PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
i) Aplicar els principis transversals d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, de 
protecció del medi ambient i de lliure competència i no-discriminació en els processos 
de contractació. 
j) Facilitar la documentació i comprovants que siguin exigibles per verificar la 
subvencionabilitat de la despesa i que aquesta estigui efectivament pagada a 
requeriment de la Direcció General d'Administració Local, les estructures i òrgans de 
gestió, seguiment i control del Programa operatiu, així com de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans 
competents nacionals i comunitaris. 
k) Custodiar la documentació i conservar-la fins al termini legal de prescripció de les 
operacions cofinançades amb el FEDER en referència a la conservació de 
documentació original. 
l) Col·laborar activament en el desenvolupament de les tasques de coordinació de 
l'entitat representant. 
m) Donar resposta a tots els requeriments i sol·licituds d'informació vehiculades a 
través de l'entitat representant, tant a través de sistemes d'informació com de 
proporcionar la documentació. 
n) Acceptar formalment i per escrit les modificacions, canvis o resolucions aplicables 
al PECT emanades de la Direcció General d'Administració Local i/o les estructures de 
gestió, seguiment i control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
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o) Subministrar les declaracions de despesa en el format i terminis pertinents per 
complir amb les obligacions de presentació periòdica per part de l'entitat representant 
dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
Cinquena. ACTUACIONS I PRESSUPOST QUE S'HA D'EXECUTAR 
Les operacions, pla de treball, pressupost i model de governança s'adjunten com 
annexos d'aquest conveni i es corresponen amb les dades aprovades pel PECT 
Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa d'acord amb la 
Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril. 
Les operacions i tasques estan identificades per tipologia de despesa i entitat 
beneficiària encarregada de desenvolupar-les. Les entitats membres del PECT es 
comprometen a respectar aquesta distribució i no introduir-ne modificacions si no han 
estat informades i aprovades prèviament per les estructures de gestió del PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020. Serà suficient la comunicació prèvia a la persona titular de 
la Direcció General d'Administració Local en el supòsit següent: 
a) modificacions que no afectin més d'un 20% del pressupost entre actuacions dins 
d'una mateixa operació. No obstant això, l'òrgan competent pot prohibir la modificació 
en el termini de tres mesos en cas de comprovar que no reuneix els requisits 
previstos en les bases reguladores. 
El pressupost de la despesa total elegible és de 1.436.722,72 € i rebrà una subvenció 
del FEDER de 718.361,36 €. La subvenció FEDER la rebrà directament l'entitat 
beneficiària encarregada d'executar la despesa elegible corresponent al pressupost 
de l'operació. 
 
Sisena. CIRCUIT DE GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ, JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LA 
DESPESA 
Les entitats membres del PECT aproven un mecanisme de coordinació i gestió que 
s'adjunta com a annex 2 al  conveni i pel qual es regiran en l'execució del PECT. 
Aquest mecanisme respecta la proporcionalitat, eficàcia i eficiència en la gestió i 
coordinació de les operacions del PECT. L'entitat representant actuarà com a 
referència d'arbitratge davant contenciosos en el partenariat, fins a la intervenció de la 
Direcció General d'Administració Local o de les autoritats pertinents del PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020. 
Les entitats sòcies es comprometen a presentar davant l'entitat representant les 
declaracions de despesa degudament signades en el format i terminis necessaris per 
donar compliment a les obligacions de certificació de despesa del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
Les declaracions aniran acompanyades d'un informe d'execució físic, administratiu i 
financer de les operacions amb el detall de les actuacions i les despeses executades, 
amb els justificants que permetin comprovar que es tracta de despesa efectivament 
pagada. 
Els formats i dades incloses en l'informe seran les necessàries per complir amb les 
obligacions d'informació per al seguiment i càrrega de la informació en els sistemes 
d'informació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
L'entitat representant s'encarregarà de coordinar la realització de les validacions de 
despesa en el nivell de projecte que el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix 
per a les operacions cofinançades amb el FEDER de manera prèvia a la remesa de la 
certificació de despesa. 
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L'entitat representant utilitzarà les dades i documents facilitats per les entitats sòcies, i 
les seves pròpies, per realitzar la presentació i càrrega de la informació en els mitjans 
previstos per a la certificació de despesa del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Les transferències del FEDER pel valor de la subvenció aplicable a la despesa 
considerada elegible es realitzaran directament des de l'autoritat de certificació a 
l'entitat beneficiària. Les entitats es comprometen a registrar aquesta informació dins 
el seu sistema de comptabilitat separada i comunicar-ne el cobrament efectiu a 
l'entitat representant. 
Els requeriments de documentació vehiculats a través de l'entitat representant seran 
satisfets en el termini de temps més breu possible, en els formats i models que siguin 
exigibles per satisfer les necessitats de seguiment o control que els originen. La 
documentació es remetrà a l'entitat representant. 
En el cas de visites de control in situ, les entitats posaran a disposició dels 
representants dels organismes de control la documentació, instal·lacions i sistemes 
d'informació necessaris per realitzar les tasques de control, col·laborant activament en 
el procés. 
 
Setena. MODIFICACIONS, REINTEGRAMENT I RESCISSIÓ DEL CONVENI 
Les modificacions del PECT aprovades pel partenariat i, si s'escau, per les 
estructures de gestió del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 s'incorporaran com 
addendes a aquest conveni. 
Les entitats beneficiàries del PECT assumeixen la responsabilitat derivada de les 
irregularitats que es detectin en la despesa executada i declarada per part seva. 
Les entitats beneficiàries del PECT es comprometen a reintegrar la totalitat del 
finançament del FEDER declarat com indegudament rebut per part de les estructures 
de control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 o per actuació degudament 
articulada de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de 
Comptes o d'altres òrgans competents nacionals i comunitaris. 
L'incompliment no justificat i acordat de les actuacions i operacions, per part 
d'almenys una de les entitats beneficiàries, de les clàusules d'aquest conveni o la 
modificació no comunicada i autoritzada del pla de treball (terminis, pressupostos, 
tipologia de despesa, tasques i/o activitats, etc.) o el consum irregular dels fons 
suposarà la rescissió del conveni pel que fa a l'entitat o entitats beneficiàries 
afectades i el reintegrament dels fons FEDER que hagin rebut fins a la data. 
 
Vuitena. VIGÈNCIA 
El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data d'inici 1 de gener de 
2017 i data prevista de finalització 31 de desembre de 2020. 
A aquest conveni s'aplica el compromís i obligació de no-dissolució de l'agrupació 
sorgida del conveni fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que 
preveuen l'article 100.4 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l'article 65 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa europea per als 
fons, en concret el Reglament (CE) 2988/95, de protecció dels interessos financers de 
les comunitats europees. 
 
Novena. RESOLUCIÓ DE LITIGIS 
La legislació aplicable per a la resolució de litigis és la de Catalunya, per la via de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
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Desena. PUBLICACIÓ 
Publicar el present conveni al BOP de Girona i al Portal de Transparència per tal de 
donar compliment al que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010,de 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
modificat per la Llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millora de la 
regulació normativa, i a l’article 10.1.a de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació i bon govern. 
 
Onzena. OBLIGACIONS LEGALS I FURS APLICABLES 
Les entitats membres del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa es comprometen a respectar i aplicar tota la normativa i 
legislació de la Unió Europea, l'Estat membre i Catalunya aplicables a l'execució, 
seguiment, control i avaluació de les operacions del projecte, i específicament: 
El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons 
europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al 
Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la 
pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de 
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons 
europeu marítim i de la pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell. 
El Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre 
disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. 
El Reglament delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que 
complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 
17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu 
marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons 
europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al 
Fons europeu marítim i de la pesca. 
El Reglament d'execució (UE) 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel 
qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell en allò que fa referència a les modalitats concretes de 
transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació 
sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures 
d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i 
emmagatzematge de dades. 
El Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual 
es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb 
disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu 
de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons 
europeu marítim i de la pesca. 
El Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel 
qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 
cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 1303/2013 del Parlament i del Consell. 
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El Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (Marc 
R+D+i) de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014). 
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. 
Els manuals, les circulars, les orientacions i altres actes normatius que, en l'exercici 
de les seves funcions, puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu, 
així com tota regulació dictada per la Comissió Europea, el Consell Europeu i el 
Parlament Europeu aplicables als pressupostos i fons estructurals i d'inversió (EIE) de 
la Unió Europea. També és aplicable tota la normativa comunitària, estatal i 
autonòmica en relació amb comunicacions electròniques, capacitat probatòria 
documental i normativa tributària i comptable d'aplicació. 
Altra normativa de desplegament. 
 
Annex 1. Declaració responsable. 
 
Les entitats beneficiàries del PECT declaren que no han rebut cap altre finançament 
procedent del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a l'execució de les operacions 
i tasques descrites en el PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa. 
Que els fons públics i privats consignats per a l'execució del PECT apareixen tots en 
el pla de finançament, la memòria tècnica i la memòria econòmica aprovats a la 
Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril. 
Que la intensitat de la subvenció del FEDER per a les operacions i tasques del PECT 
en cap cas supera els límits establerts a la convocatòria, factura a factura. 
Que compliran puntualment les obligacions derivades de la normativa de la UE, l'Estat 
membre i Catalunya en vigor i aplicables a les operacions aprovades pel PECT, i en 
especial en els procediments de contractació, del tractament d'ingressos i de la 
normativa de competència i ajuts d'Estat. 
Que les dades, la informació i la documentació adjuntes a aquest conveni són 
correctes i fidedignes. 
Que respectaran les obligacions normatives i aplicaran les eines i mitjans de difusió, 
comunicació i publicitat de la intervenció del FEDER en el PECT que preveu el PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
Annex 2. Governança. 
 
La gestió del PECT es durà a terme d’acord amb la clàusula sisena “Circuit de gestió, 
administració, justificació i control de la despesa” d’aquest conveni. 
Amb més detall, s’estableix un model de governança del PECT estructurat en els 
òrgans següents: 
−Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya, per part de la 

Diputació de Girona, com a entitat representant. 
−Consell rector: format per l’entitat representant i els coordinadors d’operacions. 
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−Assemblea general: format per tots els membres del PECT, ja siguin entitats 
beneficiàries o entitats participants no beneficiàries. 

−Òrgans de gestió: 
a.Gestió tècnica 
b.Gestió Administrativa 

A continuació es defineixen els les funcions i la periodicitat de reunió de cada una de 
les institucions: 
 

Coordinació i representació davant la Generalitat de Catalunya. 
Entitat: Diputació de Girona 
Representants: Representació institucional per part de la diputada de 
Programes Europeus, Sra. Maria  Àngels Planas i representació tècnica per part 
del responsable de Programes Europeus, Sr. Jordi Llach. 
Funcions: Coordinació del PECT de Turisme i representació i interlocució 
davant de la Generalitat de Catalunya. 

 
Consell Rector 

Entitats: Diputació de Girona. 
Representants: 1 representant institucional nomenat per a cada una de les 
entitats que executen operacions aprovades en el marc del PECT. 
Funcions: Seguiment executiu del PECT, validació de l’evolució dels projectes i 
operacions a partir dels informes elaborats per les unitats de Gestió i 
l’acompliment del quadre de comandament. 
Periodicitat: El Consell Rector es reuneix amb periodicitat semestral. 

 
Assemblea General 

Entitats: un representant de les entitats amb operacions aprovades en el PECT 
i altres agents de la quàdruple hèlix de l’àmbit del turisme de la demarcació de 
Girona. 
Representants: 1 representant institucional nomenat per a cada una de les 
entitats membres. 
Funcions: exposició de l’evolució del PECT Turisme. 
Periodicitat: l’assemblea General es reuneix amb periodicitat anual 

 
Òrgan de Gestió 
Unitat de gestió Administrativa 

Entitat: Diputació de Girona 
Representant: Un representant tècnic administratiu 
Funcions: Preparació de tota la documentació administrativa de justificació del 
PECT a la Generalitat de Catalunya d’acord amb la informació que hauran 
tramès les entitats amb operacions aprovades i interlocució amb les entitats 
participants del projecte. Preparació de la part administrativa de l’informe 
d’evolució del PECT que valida el consell rector. 
Periodicitat: treball permanent en el PECT i sessions de treball trimestrals 

 
Unitat de gestió Tècnica 

Entitats: Diputació de Girona. 
Representants: 1 representant tècnic nomenat per a cada una de les 
institucions membres Funcions: Preparació de la documentació tècnica de 
justificació del PECT a la Generalitat de Catalunya (si escau) d’acord amb la 
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informació que hauran tramès les entitats amb operacions aprovades, 
interlocució amb les entitats participants del projecte, pel que fa a l’evolució de 
projectes. Preparació de la part tècnica de l’informe d’evolució del PECT que 
valida el consell rector. 
Periodicitat: treball permanent i sessions de treball trimestrals 

Mecanismes de gestió, seguiment i avaluació 
1. Principis de coordinació del projecte 

 
 La coordinació general del PECT assegurarà la preparació i execució de les 

diverses operacions, actuacions i tasques a desenvolupar al llarg del projecte. 
 S’establirà un sistema de presa de decisions compartides entre els participants del 

PECT, que es formalitzaran a les reunions del Consell Rector a partir dels informes 
elaborats per les Unitats de Gestió. 

 Es delimitaran i s’assignaran les tasques a desenvolupar per part de cadascun dels 
participants del PECT d’acord amb el Pla de Treball i el calendari previst. 

 S’establirà un sistema d’intercanvi d’informació i lliurament de resultats periòdic per 
garantir el compromís constant de tots els participants i l’avenç del projecte en 
temps i forma. 

 Es garantirà la qualitat de cada etapa del procés atenint-se als criteris inherents 
amb els objectius establerts del projecte. 
 

2. Responsables de coordinació i gestió del PECT 
 Coordinador/a general del PECT 
El cap de Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona –que podrà 
delegar en el representant tècnic de la Diputació de Girona- serà la persona 
responsable de coordinar el PECT i tindrà les següents responsabilitats i funcions: 
- Convocar les reunions de coordinació del PECT i preparar l’ordre del dia. 
- Dirigir i controlar la comunicació entre els participants del PECT. 
- Establir el sistema de coordinació i control del PECT que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 
- Formalitzar el seguiment del PECT mitjançant informes sobre resultats, 

costos, problemes i decisions. 
- Informar sobre l’avanç del PECT mitjançant l’emissió d’informes, 

presentacions, etc. 
 
 Responsable d’operació: 

Cada entitat nomenarà un responsable per cada operació a desenvolupar en 
l’àmbit del PECT que tindrà les següents responsabilitats i funcions: 
- Establir el sistema de coordinació i control de l’operació que inclou el sistema 

d’informació, les normes d’avaluació i les regles de decisió. 
- Formalitzar el seguiment de l’operació mitjançant informes sobre resultats, 

costos, problemes i decisions. 
- Informar sobre l’avanç de l’operació mitjançant l’emissió d’informes, 

presentacions, etc. 
 
3. Sistema de seguiment i control del projecte: 

 
 Es mantindran reunions periòdiques de seguiment, presa de decisions i 

coordinació del projecte, segons òrgans i rols definits, amb les periodicitats 
definides. 
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 En les reunions de seguiment, tant la del Consell Rector com l’Assemblea 
General, el coordinador general del PECT presentarà l’estat del PECT i els 
representants de cada entitat sòcia (si s’escau) presentaran l’estat de 
cadascuna de les operacions de les que son responsables 

 El sistema de seguiment del projecte estarà establert en base al Pla de 
Treball i calendari previst, i el quadre de comandament  amb indicadors de 
seguiment ( a més a més dels de resultat definits en la present memòria 
tècnica) que permetrà determinar el grau d’avenç de les accions i les tasques 
previstes  

 
4. Model de gestió un cop finalitzat el PECT 
 
Un cop finalitzat el PECT, i de comú acord entre les entitats sòcies que hagin 
participat en el desenvolupament del PECT, es crearà una estructura ad-hoc de 
gestió que vetllarà per mantenir la dinàmica de funcionament i garantirà l’explotació i 
difusió dels resultats assolits a través del desenvolupament del PECT. 
 
 

 
FITXES DESCRIPTIVES DE LES OPERACIONS 

Operació 1. Coordinació. Entitat beneficiària: Diputació de Girona 
 
Descripció de l’operació 
Coordinar el conjunt de les operacions del PECT, fer el seguiment de com 
evolucionen i assegurar l’assoliment dels resultats marcats. Té dues línies principals: 
1. Impulsar l’acompliment dels objectius fixats en les diverses operacions del 
PECT i 2. facilitar la relació entre les entitats que el configuren, Comunicar i 
difondre els resultats aconseguits amb el desenvolupament del PECT i 
transmetre’ls al conjunt d’administracions del territori i entitats sectorials implicades. 
 
Més concretament, dins de l’operació de coordinació es portaran a terme dues 
actuacions:  
3.Coordinació, impuls i seguiment de les operacions. La Diputació de Girona 

vetllarà perquè les entitats que configuren el PECT portin a terme les actuacions 
previstes segons el calendari, donarà suport a les entitats en tot allò que faci 
referència a la justificació administrativa i econòmica i farà d’enllaç entre la Direcció 
General d’Administració Local i les entitats que confirmen el PECT. 
 

4.Comunicació i difusió. Es posarà un èmfasi molt especial en ressaltar la 
participació de la UE en el cofinançament de les operacions més enllà dels 
requisits d’obligat compliment- en el sentit que les activitats de comunicació que, 
en alguns casos, ja estan previstos en les operacions, siguin portades a terme 
d’una manera coordinada i coherent.  
 
L’operació de coordinació ha permetre, al final del recorregut del PECT, disposar 
d’uns aplicatius TIC i, sobretot, d’un sistema de gestió integrat dels agents, públics 
i privats de la demarcació de Girona que actuen en l’àmbit del turisme i visualitzar 
l’impacte dels fons europeus en el territori. Al mateix temps, ha de ser el facilitador 
per tal que la xarxa creada durant tots els mesos de treball conjunt pugui ser 
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aprofitat més enllà de la vigència administrativa del PECT i del cofinançament del 
FEDER. 

 
Projecte 1. Girona, Turisme en Xarxa 
Operació 2 a 7. Entitats beneficiàries, respectivament, Universitat de Girona, 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Agència de 
desenvolupament del Ripollès , Consell Comarcal de la Cerdanya i Consorci de les 
Vies Verdes de Girona. 
 
Antecedents 
Aquest projecte compta amb 3 antecedents rellevants, al voltant de cadascun dels 
quals, a continuació es farà una breu reflexió. La primera reflexió consisteix en 
constatar que les comarques gironines ofereixen un extens catàleg d’elements 
patrimonials i naturals, molts dels quals són inaccessibles, estan tancats o ubicats en 
espais molts aïllats, malgrat la seva perfecta integració en el paisatge i la seva 
consideració de recurs patrimonial, amb un alt valor turístic. En aquest sentit, 
existeixen actuacions molt individualitzades, locals, puntuals i no massa coordinades 
per donar a conèixer aquest patrimoni. Per altra banda, la segona reflexió seria que 
també existeixen diverses xarxes d’itineraris i camins per a ésser utilitzats com a 
atractiu turístic per se, i com a infraestructura de mobilitat amable, atractiva i slow per 
part dels turistes de les comarques gironines, per bé que sovint aquestes xarxes no 
estan connectades, utilitzen sistemes de senyalització diversos, etc. Finalment, la 
tercera reflexió consisteix en exposar la tradició de col·laboració i treball en xarxa dels 
agents turístics del territori de les comarques gironines. Actualment en el territori 
podem trobar moltes xarxes organitzatives que aglutinen molts dels agents de la 
quàdruple hèlix del sector, i que cobreixen o bé un determinat territori, com són les 
associacions de turisme comarcals, o bé aglutinen els agents d’un determinat àmbit, 
com per exemple els clubs de producte del Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu 
de Girona. A més, hi ha d’altres xarxes rellevants impulsades des del sector privat, 
com l’Associació Costa Brava Centre, o les associacions d’apartaments, càmpings o 
turisme rural. Totes aquestes xarxes coexisteixen i se superposen en el territori de les 
comarques gironines de forma natural. Per altra banda, una part important dels 
agents públics i privats del territori estan duen a terme projectes innovadors com per 
exemple ‘Hibritur’ a La Selva, o el projecte ‘El Sol dels Pirineus’ a la Cerdanya 
catalana i francesa. Creiem que si reforcem les estructures d’aquestes xarxes i en 
millorem la interconnexió, podrem obtenir com a resultat una xarxa més àmplia 
territorialment parlant, més diversa pel que fa als agents presents, més dinàmica pel 
que fa a l’adaptació al canvi i la creació de productes i serveis innovadors, i amb més 
capacitat d’actuació per la pluralitat i representativitat dels agents presents.  
 
Així doncs, amb aquest projecte es proposa posar en valor el patrimoni natural i 
cultural, la connexió de les xarxes de camins, el treball en xarxa, i l’ús de les noves 
tecnologies, i afavorir la participació i la cooperació dels agents turístics a través de 3 
àmbits d’actuació:  

1.la creació d'una xarxa de Camins Intel·ligents i accessibles 
2.la creació d’una sèrie de propostes per fer el patrimoni cultural i natural més 

accessible i per a facilitar-ne la interpretació als turistes. 
3.el disseny i implementació d’un model de gestió de les destinacions turístiques 

que incorpori la participació activa dels agents i el desenvolupament 
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d’eines d’innovació oberta. Alhora, es desenvoluparà un interfaç pensat per 
millorar l’experiència dels turistes un cop són al territori. 

 
En síntesi, el projecte ha de permetre millorar els paràmetres i criteris actuals pel que 
fa al treball en xarxa de les destinacions turístiques, l’ús de les noves tecnologies per 
posar en valor el patrimoni cultural i natural gironí, i la connexió de xarxes de camins, 
tot fomentant un ús sostenible i compatible amb la resta d’activitats econòmiques. 
 
Objectius 
Els objectius del projecte s’alineen perfectament amb els antecedents i les activitats 
que es desplegaran en les 3 línies d’actuació: 

1.Crear una xarxa de camins intel·ligents de les comarques gironines i generar 
productes per ser comercialitzats. 

2.Millorar la gestió, informació, interpretació i accés al patrimoni gironí. 
3.Dissenyar i implementar un model de gestió de les destinacions turístiques que 

incorpori la participació activa dels agents, i el desenvolupament d’eines 
d’innovació oberta. 

 
Descripció de l’operació 
Per tal d’organitzar eficientment les accions incloses en aquest projecte, l'hem 
estructurat en tres grans línies d’actuació: A) Xarxa de Camins Intel·ligents i 
Accessibles; B) Patrimoni Obert; i C) Open Tourism. Les dues primeres inclouen una 
etapa de diagnosi, una altra dedicada a la identificació d'usos i possibles millores, una 
etapa d'execució, una altra de creació de productes i finalment una etapa de 
màrqueting intern i promoció. La tercera línia persegueix reforçar i consolidar les 
estructures de governança i d’innovació de les destinacions turístiques, i la creació 
d’un sistema intel·ligent per a facilitar la presa de decisions de turistes i per a la gestió 
eficient de les destinacions. A continuació, es detallen les accions a desenvolupar per 
a cada línia d’actuació. 
 
A. Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles: 
1. Diagnosi: Actualment, pràcticament totes les comarques ja disposen de 

documentació generada a l’entorn de l’estat en què es troben les xarxes de 
camins existents (com per exemple, la xarxa Itinerànnia, la xarxa de cicloturisme 
del Baix Empordà, els Grans Camins de l’Aigua, o Gironès-Terra de Passeig, les 
Vies Verdes, entre d’altres), així com de les possibilitats de creixement i expansió 
d’aquestes xarxes (per exemple, interconnectant millor les rutes que baixen dels 
Pirineus amb les que pugen des de la costa). Per aquest motiu, es fa necessari 
realitzar un estudi de diagnosi que integri la situació de les xarxes i itineraris 
existents de totes les comarques. També serveixi per identificar i posar en valor 
camins històrics, com el Camí d’Empúries o les vies romanes, etc... Per altra 
banda, per tal de conèixer si el plantejament de rutes actuals es correspon amb 
les necessitats dels visitants actuals o potencials, és imprescindible fer un estudi 
del perfil i preferències dels principals mercats emissors

 

, és a dir: França, 
Alemanya, Regne Unit, Països Escandinaus, Països Baixos, Rússia i Estats Units. 
La intenció d'aquesta activitat no és realitzar nous estudis, sinó aprofitar la 
informació específica aplicable al segment de turisme actiu de senderisme, 
cicloturisme, etc., que existeix en informes com per exemple els elaborats per les 
oficines de la Generalitat de Catalunya a l'estranger.  
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2. Usos i millores en la xarxa i els circuits: En aquesta categoria s'hi inclouen les 
activitats que tenen a veure amb la posada en valor de nous itineraris i nous 
valors i recursos en el territori, a partir d'una identificació inicial que es deriva del 
diagnòstic anterior i de la definició d’aquests nous  valors com pot ser el suro, el 
patrimoni hidràulic o el patrimoni etnològic. Així doncs, en aquesta fase del 
projecte, es farà un estudi tècnic dels circuits comarcal i de connexió de les xarxes 
intercomarcals

 

 que es prioritzin en les fases de diagnòstic i de identificació 
anteriors. Per exemple, la connexió de xarxes de la costa i la muntanya a través 
del Gironès i el Pla de l’Estany permetria multiplicar l’oferta actual amb una xarxa 
d’itineraris i oferta complementària molt més extensa i diversa. Per altra banda, 
totes les comarques disposen ja de xarxes estructurades principalment entorn els 
segments de senderisme i cicloturisme (els Grans Camins de l’Aigua, les Rutes de 
Soldados de Salamina, Gironès, Terra de Passeig, GRs i camins de Ronda a 
l’Empordà, Itinerànnia (amb 2.500 km senyalitzats), Pirinexus, o la xarxa de Vies 
Verdes). De fet, en aquests moments trobem fins a 118 itineraris marcats com a 
rutes BTT, entre les comarques de l’Alt Empordà (zona Salines-Bassegoda), Baix 
Empordà (amb 250 km de xarxa senyalitzada), Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i 
Selva. En aquest projecte la intenció serà doble: per una banda es tractarà de 
diversificar l’oferta envers altres segments (com per exemple el nordic walking, 
running, o el ciclisme de carretera), i per l’altra es dedicaran esforços a reforçar 
les xarxes ja existents que requereixin algun grau de revisió. En tots els casos, es 
tindran en compte les noves tecnologies i los noves tendències dels consumidors 
actuals per a crear una oferta atractiva. 

3. Execució de la connectivitat i els nous usos: Seguint amb el plantejament 
seqüencial, amb la realització dels estudis tècnics, es podrà dur a terme l’execució 
dels projectes de connexió de xarxes i de circuits comarcals. Un dels elements 
que rebrà especial atenció serà la identificació d'espais per ser adaptats com a 
estació de serveis per als usuaris

 

, de tal forma que es reforci el concepte de rutes, 
i els serveis oferts als turistes (com la informació, oferta complementària, etc.). És 
important destacar que en aquesta fase del projecte es treballarà sota les 
premisses del concepte ‘Tourism for All’, informant de l’oferta del conjunt de la 
destinació (i no de nodes o atractius puntuals), que estigui adaptada a la majoria 
de sub-segments de turistes amb necessitats específiques, atès que es tracta d’un 
perfil de turistes que adquirirà major importància en els pròxims anys. 

4. Creació de nous productes: La darrera fase executiva de la línia d’actuació 
‘Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles’ consistirà en el disseny de nous 
productes territorials i temàtics d’àmbit local, comarcal o provincial; la intenció és 
clarament aprofitar la creació de nova oferta d’itineraris, interconnexió o ampliació 
de la xarxa existent per a crear nous paquets turístics que permetin incrementar 
les pernoctacions en tot el territori. Així mateix, el Patronat de Turisme Costa 
Brava liderarà la creació de paquets turístics ‘estrella’ per a ésser comercialitzats

 

. 
Aquests nous paquets tindran en compte la realitat global de totes les comarques, 
i pretendran oferir paquets destinats a turistes de llarga distància com per exemple 
els nord-americans o els japonesos, que volen abastar un major territori i visitar 
només els principals atractius de cada territori.  

5. Accions de màrqueting intern, promoció i suport a la comercialització: 
Finalment, la darrera fase consisteix en el desplegament de tots els instruments 
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que permetran donar a conèixer aquesta nova oferta, tant als turistes potencials 
com als agents de la destinació i la població local. Aquests són els instruments 
que es preveu desplegar tant a nivell comarcal com del conjunt del territori de les 
comarques gironines: Benchmark amb altres destinacions competidores; 
Networking amb els agents del territori; Workshops i accions de sensibilització 
envers els agents i la població local; Pla de promoció per als nous productes 
creats; Edició de materials promocionals; i altres accions promocionals

 

 destinades 
al consumidor final (com fam-trips, press-trips, o blog-trips). 

B. Patrimoni Obert:  
1. Diagnosi: En el cas de la línia d’actuació Patrimoni Obert, es constata de nou que 

la majoria de comarques ja disposen d’un treball previ pel que fa a la posada en 
valor dels seus atractius vinculats al patrimoni natural i cultural (per exemple, 
podem fer esment del projecte Garrotxa Cultour, finançat amb fons FEDER). Així 
doncs, primer es farà un estudi de diagnosi dels inventaris de recursos i atractius 
patrimonials;. De la mateixa manera com amb la primera línia d’actuació, en el cas 
del Patrimoni Obert també creiem convenient fer un estudi del perfil i preferències 
dels mercats emissors potencials

 

, que en aquest cas poden ser més dispersos pel 
que fa a nacionalitat, atès que es cerquen persones amb nivells culturals superiors 
a la mitjana, major poder adquisitiu, i interès pels atractius patrimonials. 
Novament, aquest estudi es realitzarà a partir de la informació extreta dels 
informes existents, com els elaborats per les oficines de la Generalitat de 
Catalunya a l'estranger. 

2. Desenvolupament i millores en els elements i itineraris patrimonials: A partir 
del diagnòstic anterior i de les conclusions que emanaran de l’estudi de les 
preferències dels mercats emissors, a continuació es realitzarà una selecció de 
nous espais i recursos patrimonials amb potencial turístic;. Per exemple, el 
paratge de Fitor al cor de les Gavarres, Santa Cristina de Corçà, o els nuclis 
històrics de Bellcaire i Verges.  Així doncs, com a resultat es podran crear noves 
propostes temàtiques i territorials;, com ara rutes de termalisme, de patrimoni 
industrial, de cultius i productes agroalimentaris, o rutes històriques (només a tall 
d’exemple). Finalment, caldrà dedicar recursos a l’establiment de contactes amb 
els propietaris

 

 del patrimoni, en cas que no sigui de titularitat pública, per tal que 
afavoreixin la implementació de les actuacions. 

3. Execució d'accions vinculades amb el patrimoni: Un cop identificats els espais 
i recursos patrimonials, s’executaran els projectes de millora i posada en valor 
dels espais i recursos patrimonials seleccionats. Convé destacar que en aquesta 
fase es tindrà especialment en compte la implementació de noves tecnologies per 
a la interpretació del patrimoni

 

, amb l’ànim de modernitzar l’oferta de manera que 
es puguin crear productes més atractius (per exemple, a través de la gamificació, 
o la realitat augmentada). A més, també es tindrà en compte el paradigma de 
‘Tourism for All’, exposat en la línia d’actuació de la Xarxa de Camins.  

4. Creació de nous productes: La darrera fase executiva de la segona línia 
d’actuació, ‘Patrimoni Obert, també passarà pel disseny de nous productes 
territorials i temàtics; la intenció és de nou crear noves combinacions de visites als 
elements de patrimoni cultural i natural ja existent i als elements que s’hagin 
incorporat amb l’execució dels projectes previstos en aquesta línia d’actuació. 
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Novament, la intenció és clarament incrementar les pernoctacions en tot el 
territori. Així mateix, el Patronat de Turisme Costa Brava liderarà la creació de 
paquets turístics ‘estrella’ per a ésser comercialitzats

5. Accions de màrqueting intern, promoció i suport a la comercialització: 
Finalment, la darrera fase consisteix en el desplegament dels instruments que 
permetran donar a conèixer aquesta nova oferta, tant als turistes potencials com 
als agents de la destinació i la població local. Aquests són els instruments que es 
preveu desplegar tant a nivell comarcal com del conjunt del territori de les 
comarques gironines: 

, a nivell de tot el territori 
globalment, de tal forma que es puguin captar nous mercats atractius de llarga 
distància.  

Benchmark amb altres destinacions competidores; 
Networking amb els agents del territori; Workshops i accions de sensibilització 
envers els agents i la població local; Pla de promoció per als nous productes 
creats; Edició de materials promocionals; i altres accions promocionals

C. Open Tourism: 

 destinades 
al consumidor final (fam-trips, press-trips, o blog-trips). 

1.Diagnosi: Per tal de disposar d’un volum d’informació quantitativa i qualitativa que 
permeti la presa de decisions, es duran a terme diverses activitats. En primer 
moment es farà un estudi per identificar les iniciatives i estratègies d'innovació 
oberta i de governança a les comarques gironines. També es farà una recopilació i 
anàlisi dels documents estratègics de les entitats municipals i comarcals per tal de 
conèixer amb detall quines experiències s’han assajat en el passat i quin ha estat 
el seu resultat. Seguidament, un cop haguem recollit tota aquesta informació, es 
podrà procedir a fer un estudi per a la identificació de necessitats i reptes 
organitzatius, de governança i d'innovació. , que esdevindrà el document bàsic per 
al disseny d’estratègies en les fases següents. Finalment, s’identificarà i contactarà 
amb les principals empreses, agrupacions i clústers empresarials del sector

2.Millores en la governança i en la innovació oberta de les xarxes i destinacions: 
A continuació s’implementaran dues fases en paral·lel, una destinada a les millores 
en la governança en la que es treballarà en la definició d’un 

 per tal 
de convidar-los a formar part i implicar-se en el projecte. 

model de governança 
per a les destinacions, i una altra orientada a les millores en la innovació oberta, on 
es construirà un programa d’implementació d'iniciatives d'innovació oberta per a les 
destinacions. En ambdós casos es farà una recopilació de casos d’èxit i un 
benchmark d’altres destinacions competidores i/o interessants per a les 
destinacions de les comarques gironines. A continuació, es durà a terme la nova 
estructuració i connexió de les plataformes de treball a diferents nivells territorials i 
en funció de diferents àmbits temàtics fomentant els intercanvis, i el treball en 
xarxa del major nombre d’agents a nivell de les comarques gironines. En aquest 
moment també es crearà una oficina de suport a la innovació (Innovation Lab

3.Sistema intel·ligent de presa de decisions i gestió eficient de la destinació: El 
Sistema Intel·ligent representa una de les principals contribucions del PECT, i 
consisteix bàsicament en aprofitar tota la informació generada en les 3 línies 
d’actuació per a nodrir un sistema d’informació online que permeti per una banda 

) que 
consistirà en la creació d’una plataforma d’intercanvi de coneixements i 
experiències en obert alimentada pels participants de la quàdruple hèlix en el 
PECT i dinamitzada per l’equip tècnic participant en el projecte. Aquest Lab ha de 
permetre també trobar solucions innovadores als problemes emergents plantejats 
des del sector, i millorar la transferència de tecnologia des dels centres de 
coneixement.  
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millorar la presa de decisions dels turistes, així com alimentar un sistema 
d’indicadors per a gestionar de forma més eficient les destinacions del territori. 
Actualment les diferents xarxes d’agents del territori disposen dels seus 
mecanismes de promoció i recollida d’informació, tot i que no sempre són 
homogenis ni escalables. La intenció, no obstant, no és anular aquestes iniciatives 
preexistents, sinó construir a partir d’aquestes. Així doncs, es dissenyarà i crearà 
una interfaç per als turistes i una altra per a destinacions. En paral·lel, es 
dissenyaran les estratègies de recollida d'informació de l'usuari, les estratègies 
d'interacció amb l'usuari i el sistema d'indicadors; . Un dels outputs més 
interessants per a les destinacions serà la possibilitat de realitzar estudis d’impacte 
de les activitats, esdeveniments o campanyes realitzades des del territori. 
Finalment, és imprescindible que es faci una previsió dels processos i protocols 
que caldrà implementar per a l'actualització continua del sistema intel·ligent

4.Accions de comunicació: De forma similar a les dues línies d’actuació precedents, 
en aquesta tercera línia cal preveure la difusió de les accions per a la integració de 
les xarxes de governança, la implementació d’estratègies d’innovació oberta i la 
posada en funcionament del sistema intel·ligent. Bona part de l’èxit d’aquest PECT 
rau en la seva capacitat per establir un diàleg fluid, permanent i efectiu amb el 
territori, fonamentat en una bona estratègia de comunicació i promoció de les 
accions dutes a terme en el marc del Projecte. Així doncs, es crearan 

. 

programes 
de promoció de la xarxa de governança, de les estructures i programes d'innovació 
oberta, i del Sistema intel·ligent de presa de decisions i gestió de la destinació

 
.  

Seguiment i coordinació: Finalment, hem previst una sèrie de mecanismes de 
coordinació que es detallen a continuació. Cal diferenciar aquestes activitats de 
l’operació de coordinació pròpiament que també s’inclou en aquest PECT. Aquesta 
segona té per objectiu la coordinació a nivell administratiu, així com la representació 
del partenariat davant de tercers. Per contra, en aquesta darrera fase de la tercera 
línia d’actuació ‘Open Tourism’, pretenem establir mecanismes de coordinació i 
cooperació entre els agents que permeti un dinamisme i estímul continu al llarg de tot 
el projecte, de manera que un cop finalitzat el període de subvenció, en el territori 
romangui un clúster del sector turístic ben articulat. Així doncs, es preveu la creació 
d’una comissió tècnica de seguiment, constituïda per totes les entitats beneficiàries. 
Amb l’ànim de disposar de mirades fresques i estimulants sobre la dinàmica i les 
tendències del sector turístic a nivell global, es constituirà un consell assessor 
estratègic, format per persones rellevants del sector turístic a nivell català. També es 
constituiran taules de treball de seguiment temàtiques i territorials per tal fer un 
seguiment acurat de totes les iniciatives previstes en el PECT. És important destacar 
que totes aquestes estructures interactuaran i es retroalimentaran al llarg de tota la 
vida del projecte. Finalment, aquestes estructures donaran suport a l’entitat 
representant en les tasques d’

 

elaboració de documentació tècnica i de justificació del 
projecte.  

 
Annex 3. Operacions. 
 
PECT COSTA BRAVA PIRINEU DE GIRONA: NATURA, CULTURA I INTEL·LIGÈNCIA EN XARXA 
Operaci
ó 

Nom Entitat executora 

1 Coordinació  Diputació de Girona 
 Actuacion

s 
1.2 Coordinació, impuls i seguiment de les operacions 
2.2 Comunicació i difusió 
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 Projecte 1. Girona, Turisme en Xarxa 
2 Natura, cultura i intel·ligència en xarxa  Universitat de Girona 
 Actuacion

s 

2.1 Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles 
2.2 Patrimoni Obert 
2.3 Open Tourism 

3 Natura, cultura i intel·ligència en xarxa  Consorci de les Vies Verdes de Girona 
 Actuacions 2.1 Xarxa de Camins Intel·ligents i 

Accessibles 
2.2 Patrimoni Obert 
2.3 Open Tourism 

4 Natura, cultura i intel·ligència en xarxa  Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 Actuacion

s 
2.1 Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles 
2.2 Patrimoni Obert 
2.3 Open Tourism 

5 Natura, cultura i intel·ligència en xarxa  Consell Comarcal de la Cerdanya 
 Actuacions 2.1 Xarxa de Camins Intel·ligents i 

Accessibles 
2.2 Patrimoni Obert 
2.3 Open Tourism 

6 Natura, cultura i intel·ligència en xarxa  Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
 Actuacion

s 
2.1 Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles 
2.2 Patrimoni Obert 
2.3 Open Tourism 

7 Natura, cultura i intel·ligència en xarxa  Agència de Desenvolupament del Ripollès 
 Actuacion

s 
2.1 Xarxa de Camins Intel·ligents i Accessibles 
2.2 Patrimoni Obert 
2.3 Open Tourism 

 
 
Annex 4. Pla de treball.  
 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Coordinació i seguiment (operació 1)
A. Coordinació, impuls i seguiment

B. Comunicació i difusió 
P1. Girona, Turisme en xarxa (operacions 2-7)

A. Xarxa de camins intel·ligents i accessibles

1. Diagnosi

2. Usos i millores en la xarxa i els circuits
3. Execució de la connectivitat i els nous usos
4. Creació de nous productes
5. Màrqueting intern, promoció i suport a la comercialització

B. Patrimoni obert

1. Diagnosi
2. Desenvolupament i millores en els elements i itineraris patrimonials
3. Execució d'accions vinculades amb el patrimoni

4. Creació de nous productes
5. Màrqueting intern, promoció i suport a la comercialització

C. Open Tourism

1. Diagnosi

2. Millores en la governança de les xarxes i destinacions
3. Millores en la innovació oberta de les xarxes i destinacions
4. Sistema intel·ligent de presa de decisions i gestió de la destinació
5. Accions de comunicació

6. Seguiment i coordinació

Actuacions
Període

2017 2018 2019 2020

 
 
 
Annex 5. Pressupost 
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Personal % Inversió % Equipament % Subcontractació % Desp. indirectes % Total

Diputació. Coordinació 102.816,72 7,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.422,50 15,00 118.239,22
Universitat de Girona 147.682,08 10,28 0,00 0,00 0,00 0,00 30.392,30 15,18 22.152,30 15,00 200.226,68
Consorci de les Vies Verdes 88.362,42 6,15 86.000,00 5,99 0,00 0,00 23.600,00 11,17 13.254,36 15,00 211.216,78
Consell Comarcal de l'Alt Empordà 115.364,80 8,03 111.800,00 7,78 0,00 0,00 30.680,00 11,15 17.304,72 15,00 275.149,52
Consell Comarcal de la Cerdanya 86.832,13 6,04 86.000,00 5,99 0,00 0,00 23.600,00 11,27 13.024,82 15,00 209.456,95
Consell Comarcal del Pla de l'Estany 88.362,42 6,15 86.000,00 5,99 0,00 0,00 23.600,00 11,17 13.254,36 15,00 211.216,78
Agència de Desenvolupament del Ripollès 88.362,42 6,15 86.000,00 5,99 0,00 0,00 23.600,00 11,17 13.254,36 15,00 211.216,78

717.782,99 49,89 455.800,00 31,72 0,00 0,00 155.472,30 107.667,43 1.436.722,72  
 

 
Aquest conveni se signa per duplicat, en el lloc i data assenyalat al principi. 
(Signatures)” 
 
Tercer. Facultar el president per a la signatura del document d’acceptació de la 
subvenció i del conveni de participació relacionats en el punts primer i segon i la resta 
de documentació necessària per al desplegament d’aquest acord. 
 
Quart. Facultar el president per incorporar aquelles modificacions de caràcter no 
substancial que siguin requerides per l’execució del conveni. 
 
 
28. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
29. Precs i preguntes 
 
No se’n formula cap. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.30 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El president El secretari general 
 
 
 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 
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