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Acta 

Excma. Diputació de Girona 
Junta de Govern  

 
 
 

Número: 971   
Caràcter: Ordinària 
Data: 4 de setembre de 2018 
Hora d’inici: 10.05 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2018/7695 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President  
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 1r 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 2n 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta 3a 
Sr. Josep Maria Corominas i Barnardas 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez1 

Diputat 
Diputat 

Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Turon i Serra Vicesecretari 
Sr. Ernest Ruiz i García Viceinterventor 
 
Han excusat la seva absència 
 

Sr. Jordi Camps i Vicente 
Sr. Albert Gómez i Casas 

Diputat 
Diputat 

Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa 
 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 

d’agost de 2018 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

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

 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 

                                                 
1 El diputat Jaume Dulsat i Rodríguez s’absenta de la sessió a les 10.15 h per motius justificats. 
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3. JG971/000043/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 
(028): Anul·lació del saldo de l'autorització de la despesa de la convocatòria de 
subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals 
en l'àmbit de les polítiques d'habitatge locals d'Habitatge (exp. 2018/1374) 

4. JG971/000053/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de destí de la subvenció de 
l'Ajuntament de Siurana, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2018 (exp. 2018/1236) 

5. JG971/000054/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Proposta de resolució de la línia a) de despeses 
corrents de la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per 
nevades, anualitat 2018 (exp. 2018/5125) 

6. JG971/000055/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovar la pròrroga de la subvenció de 
l'Ajuntament de La Pera, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2017 (exp. 2017/1488) 

7. JG971/000056/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovar la pròrroga de la subvenció de 
l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2017 (exp. 2017/1559) 

8. JG971/000057/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovar la pròrroga de la subvenció de 
l'Ajuntament d'Osor dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 
(exp. 2017/1466) 

9. JG971/000155/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la participació de 
Catalunya en el Smithsonian Folklife Festival 2018 i actes culturals paral·lels 
(exp. 2018/5708) 

10. JG971/000185/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Biblioteques (019): Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de 
Castell - Platja d'Aro a la subvenció del Pla de Biblioteques 2017 per a la 
redacció del projecte bàsic i executiu de la biblioteca municipal (exp. 2017/4656) 

11. JG971/000187/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Puigcerdà per al finançament del funcionament i les activitats 
del Conservatori de Música dels Pirineus (exp. 2018/7064) 

12. JG971/000188/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa al 
Consorci Transfronterer Puigcerdà - Bourg-Madame per al finançament del 
Festival Transfronterer Puigcerdà - Bourg-Madame (exp. 2018/6978) 

13. JG971/000190/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptar renúncia presentada per Udol de 
Llop S.C.P en la línia de subvencions en règim de concurrència competitiva per 
a la creació de públics per a la cultura (exp. 2018/3235) 

14. JG971/000042/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del decret de Presidència de data 
13-8-2018 de l'aprovació del canvi de destí de l'Ajuntament de Calonge i Sant 
Antoni dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 2017 (exp. 2017/1322) 
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15. JG971/000038/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovar la concessió d'una subvenció al Consorci de l'Alta 
Garrotxa per al "Projecte per a la millora d'hàbitats a l'Alta Garrotxa (2018-19): 
Millora de Forests" dins el Conveni de la Caixa 2017 (exp. 2018/5683) 

16. JG971/000039/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovar la concessió d'una subvenció al CTFC per a "Avaluació 
del risc d'exposició a llavors tractades amb plaguicides en la comunitat d'ocells 
granívors en els cultius de cereal i colza de la província de Girona" (exp. 
2018/6740) 

17. JG971/000044/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovar un conveni de col·laboració amb l'Agencia de Residus 
de Catalunya, l'Ajuntament de Girona, la Fundació Fira de Girona i la Diputació 
de Girona per a l'organització del FÒRUM INTERNACIONAL DE RESIDUS, 
WASTEINPROGRESS 2018 (exp. 2018/6839) 

18. JG971/000045/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovar la concessió d'una subvenció al Consorci de les Vies 
Verdes de Girona per al finançament extraordinari de despeses de manteniment 
i inversió en millora de la xarxa de vies verdes (exp. 2017/6298) 

19. JG971/000046/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;  
Aprovació conveni col·laboració entre Diputació de Girona i el Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya per al foment de la biomassa i la recerca d'espais 
agrícoles i forestals (exp. 2018/6966) 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
20. JG971/000006/2018-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de l'addenda al conveni 
de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret per a l'any 
2018 (exp. 2018/6804) 

21. JG971/000009/2018-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de la convocatòria de 
subvencions per tal que museus i col·leccions de les comarques gironines que 
no s'hagin presentat a  Primera convocatòria del 2018  es dotin d'equipaments 
relacionats amb les noves tecnologies (exp.2018/7135) 

22. JG971/000006/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Aprovació d'un conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament 
de Madremanya i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura per a la millora d'un 
tram de la ctra. GIV-6701, amb una via verda lateral. (exp. 2018/6433) 

 
23. Proposicions urgents 
 
24. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 

d’agost de 2018 
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S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 d’agost de 
2018, prèviament lliurada als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

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

 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 
3. JG971/000043/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Habitatge (028): Anul·lació del saldo de l'autorització de la despesa de la 
convocatòria de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, 
programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge locals 
d'Habitatge (exp. 2018/1374) 

 
El Ple de la Diputació de Girona en sessió celebrada 23 de gener de 2018 va aprovar 
la convocatòria de subvencions per a estudis, plans programes i projectes locals en 
l’àmbit de les polítiques d’habitatge, i va autoritzar la despesa derivada de la 
convocatòria, d’acord amb el següent detall: 
 

Imputació pressupostària Any Import 
403/1521/46200 2018 190.000,00 € 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió celebrada el passat 6 de 
març de 2018 va resoldre la convocatòria de subvencions per a estudis, plans, 
programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, d’acord amb el 
següent detall: 
 

Imputació pressupostària Any Import 
403/1521/46200 2018 141.184,56 € 

 
D’acord amb els antecedents, el saldo no disposat de l’autorització de la despesa de 
les subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les 
polítiques d’habitatge, de l’aplicació pressupostària 403/1521/46200 és de 48.815,44 
€.  
 
D’acord amb aquests antecedents, i un cop superat el termini d’interposició de recurs 
a l’acord de concessió de subvencions, la Junta de Govern, a proposta del president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
Anul·lar l’autorització de la despesa de l’aplicació pressupostària 403/1521/46200 per 
import de 48.815,44€ (número 220180009347). 
 
4. JG971/000053/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de destí de 
la subvenció de l'Ajuntament de Siurana, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/1236) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió extraordinària de 3 de 
maig de 2018, va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació 
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Econòmica i Cultural per a l’any 2018 (expedient número 507/2018). A L’Ajuntament 
de Siurana se li va concedir la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica per a 
inversions any 2018 d’acord amb el següent detall: 
 
Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció 
 
1236/2018 

 
Inversions 

Construcció magatzem 
municipal 

 
135.000,00 € 

 
29.061,00 € 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Siurana de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 per a inversions, 
per destinar l’import de 17.551,00 € a una nova actuació d’arranjament del camp de 
futbol municipal amb un pressupost de 23.510,30 €. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació 
Local, per unanimitat, acorda: 
  
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Siurana el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, expedient 
2018/1236, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte  Pressupost Subvenció 
Inicial 

Subvenció 
Final 

Actuació inicial: Construcció 
magatzem municipal 

135.000,00 € 29.061,00 € 11.510,00 € 

Nova actuació: Arranjament del 
camp de futbol municipal 

23.510,30 € 0,00 € 17.551,00 € 

  29.061,00 € 29.061,00 € 

 
Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Siurana  amb la indicació que 
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat 
al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural 2018 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la 
subvenció, mitjançant el compte justificatiu acompanyat de l’acreditació del 
compliment de l’obligació de difusió i publicitat, dintre del termini que finalitza el dia 30 
de setembre de 2019. 
 
 
5. JG971/000054/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Proposta de resolució de la 
línia a) de despeses corrents de la convocatòria de subvencions per a 
actuacions municipals per nevades, anualitat 2018 (exp. 2018/5125) 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions per a actuacions municipals per 
nevades, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 17 d’abril de 
2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 115 de 
14 de juny de 2018. 
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Vista la convocatòria d’actuacions municipals per nevades, anualitat 2018, aprovada 
per la Junta de Govern en la sessió del dia 29 de maig de 2018 i publicada al BOPG 
número 107 de 4 de juny de 2018. 
 
Atès que la convocatòria estableix en l’apartat 2 la possibilitat d’ampliar-ne la quantia 
amb un màxim de 200.000,00 € quan es doni alguna de les circumstàncies previstes 
a l’article 58 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions (RLGS). 
 
Atès que s’ha donat una d’aquestes circumstàncies, i que s’ha incoat i aprovat 
inicialment un expedient de suplement de crèdit DG 3SC5/2018 del pressupost de la 
Diputació de Girona de l’exercici 2018, mitjançant el qual s’incrementa en 50.000,00 € 
el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària 400.9420.76208.-Ajuts a ajuntaments 
per inversions nevades i glaçades, per tal d’incrementar el percentatge de 
finançament de les actuacions per inversió sol·licitades.  
 
Atès que l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC5/2018 que afecta el crèdit 
disponible de la convocatòria per a la línia d’inversions per nevades es troba en 
exposició pública fins al 7 de setembre de 2018 i que la base reguladora 9a estableix 
la possibilitat que la Junta de Govern de la Diputació resolgui definitivament en un o 
diversos actes l’atorgament de les subvencions. 
  
Revisada la documentació presentada pels ajuntaments dins el termini establert en la 
convocatòria i vista l'acta de la comissió qualificadora del dia 7 d’agost de 2018, 
d’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir als ajuntaments que es relacionen a continuació, les subvencions 
per a la línia a) Despeses de personal i despeses en béns corrents i serveis, pels 
conceptes i l’import que s'especifiquen: 
 

Despeses corrents 

Exp. Ajuntament  
Concepte de la 

subvenció 
Import a 
justificar 

Import de la 
subvenció 

% de 
finançament 

Observacions 

6173 Albanyà 
Despeses efectives de 
retirada de neu 

   3.267,00 €     1.762,58 € 53,95%   

6651 Alp 
Despeses efectives de 
retirada de neu 

 89.188,69 €   42.593,03 € 47,76% 

Sol·licita una 
subvenció 
superior a l'import 
màxim 
subvencionable,  
d'acord amb la 
base reguladora 
5a, apartat b). Es 
redueix l'import 
sol·licitat a 
75.000,00€ 

6556 Arbúcies 
Despeses efectives de 
retirada de neu i gel 

   2.420,00 €     1.030,75 € 42,59%   
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6684 Bolvir 
Gratificacions 
extraordinàries i 
retirada de neu 

 17.944,12 €     9.681,06 € 53,95%   

6638 Campdevànol 

Adquisició de potassa, 
contractació de 
maquinària externa per 
a la retirada de neu, 
adquisició de carburant 
i gratificacions 
extraordinàries 

 20.942,00 €     9.514,49 € 45,30%   

6309 Campelles 

Retirada de neu, 
distribució de potassa i 
gratificacions 
extraordinàries 

   4.711,20 €     2.541,75 € 53,95%   

6633 Camprodon 

Retirada de neu, 
adquisició de potassa i 
altres productes 
anticongelants i 
manteniment de la 
maquinària per retira 
neu 

 29.513,77 €   13.408,87 € 45,43%   

6658 
Castellfollit de 
la Roca 

Distribució de potassa, 
actuacions preventives i 
retirada de neu 

   4.550,45 €     2.455,02 € 53,95%   

6491 Espinelves 
Adquisició de potassa i 
altres productes 
anticongelants 

   3.500,00 €     1.888,29 € 53,95%   

6588 
Fontanals de 
Cerdanya 

Adquisició de 
carburant, reparacions 
de la màquina 
llevaneus, retirada de 
neu i distribució de 
potassa 

 10.093,34 €     5.445,47 € 53,95%   

6671 Ger 

Hores extraordinàries, 
adquisició de potassa, 
reparacions màquines 
llevaneus i neteja de 
vials 

 11.787,00 €     6.359,22 € 53,95%   

6669 Gombrèn 
Neteja de vials i 
distribució de potassa 

 20.671,64 €   11.152,59 € 53,95%   
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6691 
Guils de 
Cerdanya 

Adquisició de 
carburant, potassa i 
altres productes 
anticongelants, 
reparació de 
maquinària, hores 
extraordinàries i 
contractació 
d'empreses externes 
per a la retirada de neu 

 27.723,24 €   14.957,01 € 53,95%   

6603 Isòvol 

Retirada de neu, 
adquisició de carburant 
i reparació i 
manteniment de 
maquinària 

 14.151,44 €     7.634,86 € 53,95%   

6450 Llanars 

Retirada de neu, 
manteniment de la 
maquinària i distribució 
de potassa 

 10.781,04 €     5.816,50 € 53,95% 

Es descompta del 
seu pressupost 
l'import de 244,66 
€ corresponent a 
l'ITV i a 
l'assegurança de 
la maquinària; 
conceptes no 
subvencionables 
d'acord amb la 
base reguladora 
3a 

6458 Llívia 

Contractació 
d'empreses externes 
per a la retirada de neu, 
manteniment de la 
maquinària i adquisició 
de potassa 

   6.514,93 €     3.329,89 € 51,11%   

6621 Llosses, les 

Neteja de vials, retirada 
d'objectes que dificulten 
la correcta circulació i 
adquisició de potassa 

   4.500,00 €     2.427,80 € 53,95%   

6678 Meranges 

Adquisició de carburant 
i potassa, reparació i 
manteniment de la 
maquinària i 
contractació 
d'empreses externes 
per la neteja viària 

 36.527,75 €   19.707,15 € 53,95%   
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6453 Molló 

Gratificacions 
extraordinàries, 
adquisició de carburant, 
reparacions maquinària 
i retirada de neu per 
part d'empreses 
externes 

   5.325,69 €     2.873,27 € 53,95%   

6557 Ogassa 
Neteja i manteniment 
dels vials 

   3.606,07 €     1.945,52 € 53,95%   

6559 Olot 

Gratificacions 
extraordinàries, 
adquisició de carburant, 
potassa i altres 
productes 
anticongelants, 
reparacions de la 
maquinària i 
contractació 
d'empreses externes 
per a la retirada de neu 

 30.804,06 €   10.496,30 € 34,07%   

6615 Pardines 

Adquisició de carburant 
i potassa, reparació de 
maquinària i neteja de 
vials 

 17.424,65 €     9.400,80 € 53,95% 

Es descompta del 
seu pressupost 
l'import de 175,35 
€ corresponent a 
l'ITV i concepte 
no 
subvencionable 
d'acord amb la 
base reguladora 
3a 

6644 Planoles 

Reparacions de 
maquinària, adquisició 
de carburant i potassa, 
gratificacions 
extraordinàries i 
retirada de neu 

 24.879,75 €   13.422,92 € 53,95%   

6649 Preses, les 

Retirada de neu, 
adquisició de potassa i 
reparacions de 
maquinària 

   6.537,28 €     3.341,31 € 51,11%   

6587 Puigcerdà 

Adquisició de potassa, 
contractació 
d'empreses externes 
per a la retirada de neu 
i gratificacions 
extraordinàries 

148.205,65€   42.593,03 € 28,74%   
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6697 Queralbs 

Gratificacions 
extraordinàries, 
contractació 
d'empreses externes 
per la retirada de neu, 
adquisició de carburant, 
material divers per la 
retirada de neu i 
adquisició de potassa 

 13.892,29 €     7.495,06 € 53,95%   

6602 
Ribes de 
Freser 

Distribució i retirada de 
potassa 

 14.458,17 €     7.389,81 € 51,11%   

6505 
Riells i 
Viabrea 

Material per la retirada 
de neu, retirada de neu 
i distribució de potassa 

   6.363,93 €     2.891,29 € 45,43%   

6672 Ripoll 

Adquisició de potassa, 
lloguer de maquinària, 
reparacions i 
gratificacions 
extraordinàries 

   7.306,61 €     2.904,63 € 39,75% 

Es descompta del 
seu pressupost 
l'import de 
1.785,96 € en 
concepte de 
material per a 
reparacions del 
ferm, concepte no 
subvencionable 
d'acord amb la 
base reguladora 
3a 

6612 
Sant Aniol de 
Finestres 

Adquisició de potassa i 
retirada de neu  

   5.318,39 €     2.869,33 € 53,95%   

6661 
Sant Feliu de 
Buixalleu 

Adquisició de potassa i 
retirada de neu  

   2.286,30 €     1.233,49 € 53,95%   

6640 
Sant Hilari 
Sacalm 

Adquisició de potassa, 
subcontractació de 
maquinària i hores 
extraordinàries 

 17.186,94 €     7.320,44 € 42,59%   

6285 
Sant Joan de 
les 
Abadesses 

Adquisició de potassa    3.376,51 €     1.534,03 € 45,43%   

6314 
Sant Joan les 
Fonts 

Adquisició de potassa i 
subcontractació de 
maquinària i mà d'obra 

   2.244,97 €     1.019,95 € 45,43%   

6662 
Sant Pau de 
Segúries 

Retirada de neu, 
adquisició de sal i 
gratificacions 
extraordinàries 

   9.713,60 €     5.240,60 € 53,95%   
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6687 Santa Pau 

Retirada de neu per 
part d'empreses 
externes i adquisició de 
potassa 

   8.148,73 €     4.164,95 € 51,11%   

6320 Setcases 

Gratificacions 
extraordinàries, retirada 
de neu, distribució de 
potassa, reparacions de 
maquinària i adquisició 
de carburant 

 10.744,00 €     5.796,51 € 53,95%   

6681 Toses 

Adquisició de potassa, 
retirada de neu, 
reparacions de vehicles 
i maquinària i adquisició 
de carburant 

 45.522,23 €   24.559,83 € 53,95%   

6495 Urús 

Neteja de vials, 
adquisició de carburant 
i manteniment de la 
maquinària 

 11.257,89 €     6.073,77 € 53,95%   

6531 
Vall de 
Bianya, la 

Contractació 
d'empreses externes 
per a la retirada de neu 

   5.449,18 €     2.782,74 € 51,07%   

6668 
Vall d'en Bas, 
la 

Adquisició de potassa i 
retirada de neu  

 14.440,50 €     6.560,69 € 45,43%   

6563 
Vallfogona de 
Ripollès 

Neteja de vials    5.996,76 €     3.235,32 € 53,95%   

6172 Vidrà Retirada de neu    2.979,32 €     1.607,38 € 53,95%   

6419 Viladrau 
Contractació 
d'empreses externes 
per a la retirada de neu 

   3.550,00 €     1.818,27 € 51,22%   

6679 
Vilallonga de 
Ter 

Adquisició de potassa i 
neteja de vials per part 
d'empreses externes i 
de l'Ajuntament  

 14.313,74 €     7.722,43 € 53,95% 

Es descompta del 
seu pressupost 
l'import de 367,35 
€ corresponent a 
l'assegurança de 
la màquina 
llevaneus i a la 
reparació del 
vehicle de 
l'Ajuntament, 
conceptes no 
subvencionables 
d'acord amb la 
base reguladora 
3a 
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Segon. Disposar la despesa d’import 350.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 400.9420.46203.- Ajuts a ajuntaments despeses corrents per nevades 
i glaçades del pressupost de l’any 2018 de la Diputació de Girona. 
  
Tercer. Desestimar les sol·licituds per a la línia a) Despeses de personal i despeses 
en béns corrents i serveis que es detallen a continuació pels motius que s’indiquen: 
 

Exp. Ajuntament  Concepte  Motiu de la desestimació 

6673 Anglès 
Distribució de potassa, poda 
d'arbres, desbrossaments i 
lloguer d'un camió cistella 

La memòria inclou despeses de poda d'arbres i 
desbrossament que no són subvencionables d'acord 
amb la base reguladora 3a. Només són 
subvencionables els treballs d'escampar potassa 
pressupostat en 1.179,75 €, però al aplicar el 
percentatge subvencionable del 75% no s'arriba a 
l'import mínim subvencionable de 1.00,00€, d'acord 
amb la base reguladora 5a, apartat b). (1.179,75 € x 
75% = 884,81€) 

6666 Brunyola Retirada de neu i potassa 
Sol·licita una subvenció per import de 267,00 € que és 
inferior a l'import mínim subvencionable de 1.000,00€, 
d'acord amb la base reguladora 5a, apartat b) 

6562 Jonquera 
Adquisició de potassa i 
contracte de subministrament 
i retirada de sal 

Un cop aplicat el 56,01% a l'import sol·licitat resulta 
inferior a l'import mínim subvencionable de 1.000,00 €, 
d'acord amb les base reguladora 5a, apartat b) 

6648 Osor Neteja i adquisició de potassa
Un cop aplicat el 56,01% a l'import sol·licitat resulta 
inferior a l'import mínim subvencionable de 1.000,00 €, 
d'acord amb les base reguladora 5a, apartat b) 

6627 
Planes 
d'Hostoles 

Hores de màquines retro-
excavadores 

Un cop aplicat el 56,01% a l'import sol·licitat resulta 
inferior a l'import mínim subvencionable de 1.000,00 €, 
d'acord amb les base reguladora 5a, apartat b) 

6490 Riudaura 
Contractació d'empreses 
externes per la retirada de 
neu 

Un cop aplicat el 56,01% a l'import sol·licitat resulta 
inferior a l'import mínim subvencionable de 1.000,00 €, 
d'acord amb les base reguladora 5a, apartat b) 

6637 
Sant Feliu de 
Pallerols 

Distribució de potassa i neteja 
de vials 

Un cop aplicat el 56,01% a l'import sol·licitat resulta 
inferior a l'import mínim subvencionable de 1.000,00 €, 
d'acord amb les base reguladora 5a, apartat b) 

6580 
Santa 
Coloma de 
Farners 

Adquisició de potassa 
Un cop aplicat el 56,01% a l'import sol·licitat resulta 
inferior a l'import mínim subvencionable de 1.000,00 €, 
d'acord amb les base reguladora 5a, apartat b) 

6631 Vajol 
Retirada de neu i distribució 
de potassa 

Un cop aplicat el 56,01% a l'import sol·licitat resulta 
inferior a l'import mínim subvencionable de 1.000,00 €, 
d'acord amb les base reguladora 5a, apartat b) 

 
Quart. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
Cinquè. Justificació. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible 
amb altres ajudes, al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de 
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la Diputació de Girona i a la seva justificació amb la presentació del compte justificatiu 
(model www.ddgi.cat), dintre del termini que finalitza el 30 de novembre de 2018. 
 
Sisè. Publicitat. Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el 
suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de 
les actuacions objecte d’aquesta línia de subvencions. 
 
A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat caldrà adjuntar 
a la tramesa del compte justificatiu l’acreditació de la difusió de la subvenció 
mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis municipal 
o en algun altre mitjà de comunicació local o general. 
 
Setè. Notificar aquests acords als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la 
sol·licitud dels quals ha estat desestimada.   
 
6. JG971/000055/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar la pròrroga de la 
subvenció de l'Ajuntament de La Pera, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1488) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 16 de maig de 2017, va concedir a 
l’Ajuntament de la Pera una subvenció dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2017, despeses d’inversió, d’import 28.205,00 € per a les obres de 
reforma de l’edifici de l’Ajuntament per garantir l’accessibilitat i supressió de barreres, 
amb un termini per a justificar fins el 30 de setembre de 2018.  
 
En data 2 d’agost de 2018, l’Ajuntament de la Pera sol·licita una pròrroga del termini 
per a la presentació del justificants de la subvenció concedida. 
 
Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de 
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament 
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb 
remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què 
s'assenyala que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir 
d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no 
excedeixi de la meitat d’aquests si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es 
perjudiquen drets de Tercers. 
 
Vista la documentació presentada per l'Ajuntament i d’acord amb les Bases de la 
convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir a l'Ajuntament de la Pera una pròrroga per a la justificació de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2017, despeses d’inversió, per a les obres de reforma de l’edifici de l’ajuntament per 
garantir l’accessibilitat i supressió de barreres, d’import 28.205,00 € fins el 30 de 
novembre de 2018 i condicionar el lliurament de les subvencions, que son 
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compatibles amb altres ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de les establertes en 
la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament. 
 
 
7. JG971/000056/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar la pròrroga de la 
subvenció de l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet, dins el Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1559) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 16 de maig de 2017, va concedir a 
l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet una subvenció dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2017, despeses d’inversió, d’import 24.457,00 € per a 
l’actuació “Instal·lació de càmeres per control de la via pública”, amb un termini per a 
justificar fins el 30 de setembre de 2018.  
 
En data 15 d’agost de 2018, l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet sol·licita una 
pròrroga del termini per a la presentació del justificants de la subvenció concedida. 
 
Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de 
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament 
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb 
remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què 
s'assenyala que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir 
d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no 
excedeixi de la meitat d’aquests si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es 
perjudiquen drets de Tercers. 
 
Vista la documentació presentada per l'Ajuntament i d’acord amb les Bases de la 
convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir a l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet una pròrroga per a la 
justificació de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2017, despeses d’inversió, per a la Instal·lació de càmeres per control 
de la via pública, d’import 24.457,00 € fins el 30 de novembre de 2018 i condicionar el 
lliurament de les subvencions, que son compatibles amb altres ajudes, al compliment 
de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de les establertes en 
la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament. 
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8. JG971/000057/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar la pròrroga de la 
subvenció de l'Ajuntament d'Osor dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2017 (exp. 2017/1466) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 3 de maig de 2018, va concedir a 
l’Ajuntament d’Osor un canvi de destí de la subvenció dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2017, despeses d’inversió, d’import 21.551,00 € per a 
l’actuació “Reforma vestidors piscina municipal”, amb un termini per a justificar fins el 
30 de setembre de 2018.  
 
En data 14 d’agost de 2018, l’Ajuntament d’Osor sol·licita una pròrroga del termini per 
a la presentació del justificants de la subvenció concedida. 
 
Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de 
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament 
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb 
remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què 
s'assenyala que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir 
d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no 
excedeixi de la meitat d’aquests si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es 
perjudiquen drets de Tercers. 
 
Vista la documentació presentada per l'Ajuntament i d’acord amb les Bases de la 
convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir a l'Ajuntament d’Osor una pròrroga per a la justificació de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2017, despeses d’inversió, per a la “Reforma vestidors piscina municipal”, d’import 
21.551,00 € fins el 30 de novembre de 2018 i condicionar el lliurament de les 
subvencions, que son compatibles amb altres ajudes, al compliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de les establertes en 
la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament. 
 
 
9. JG971/000155/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a 
la participació de Catalunya en el Smithsonian Folklife Festival 2018 i actes 
culturals paral·lels (exp. 2018/5708) 
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El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del Festival Smithsonian i actes paral·lels i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2018/5708). 
 
La Smithsonian Institution va ser fundada el 1864 a Washington DC i és considerada 
el “museu nacional” dels Estats Units. Es tracta del complex de museus i recerca més 
gran del món que rep anualment gairebé 27 milions de visitants. Compta amb 19 
museus i 9 centres de recerca, un dels quals és l’Smithsonian Center for Folklife and 
Cultural Heritage, una unitat educativa i d’investigació dedicat a l’estudi i preservació 
del patrimoni cultural immaterial dels Estats Units i d’arreu del món, que té per 
objectiu promoure la comprensió i continuïtat de les diverses cultures populars dels 
EUA i d’arreu del món. Un dels seus programes principals és l’Smithsonian Folklife 
Festival, una mostra internacional de patrimoni cultural viu que té lloc cada any, des 
del 1967, al National Mall de Washington DC, flanquejat per l’edifici del Capitoli i el 
monument a George Washington. 
 
El Festival, que se celebra durant un període de deu dies a finals de juny i principis de 
juliol, ha esdevingut una mostra nacional i internacional de tradicions culturals i 
formes de vida contemporànies basada en la recerca. Al llarg d’aquests anys han 
estat presents molts països i comunitats del món representats per artistes, músics, 
cantants, ballarins, artesans, actors, narradors i cuiners amb l’objectiu de donar a 
conèixer la seva cultura.  
 
El Festival és l’esdeveniment de cultura popular més gran de la capital dels Estats 
Units i aplega més d’un milió de visitants, la majoria turistes dels mateixos EUA. Rep 
molta publicitat i arriba a 40 milions de lectors i espectadors a través de mitjans 
impresos i electrònics, alhora que té un gran impacte i retorn en el país que hi és 
representat. 
 
L’organització de l’Smithsonian Folklife Festival ha convidat la Generalitat de 
Catalunya a participar en l’edició de l’any 2018 per presentar la cultura catalana, del 
27 de juny al 8 de juliol (amb una pausa el 2 i 3 de juliol). Per aquest motiu, per acord 
de Govern de 21 de juny de 2016 es va aprovar la subscripció d’un acord de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Cultura, 
i la Smithsonian Institution, i es va autoritzar la seva signatura. L’acord de 
col·laboració entre el Departament de Cultura i la Smithsonian Institution es va 
subscriure el 29 de juny de 2016. 
 
La participació de la cultura catalana en l’Smithsonian Folklife Festival coincideix 
enguany amb l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, promogut per la Unió Europea, i 
és una oportunitat única per internacionalitzar la cultura catalana arreu del món. A 
més, la Generalitat de Catalunya ha establert 2018 com l’Any del Turisme Cultural. La 
participació catalana en l’Smithsonian Folklife Festival forma part d’aquesta 
presentació al món dels valors de la cultura catalana com a element d’atracció de 
turisme de qualitat. 
 
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 dansa. 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. 
 
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 Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, 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 Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, per al finançament del Festival Smithsonian i als actes culturals paral·lels, 
que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 
de l’activitat 

2018/5708 Generalitat de 
Catalunya_Depa
rtament de 
Cultura 

S0811001G Festival 
Smithsonian  

Des de l’1 de 
gener fins al 
15 d’agost 
de 2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

2.000.000,0
0 € 

1.240.000,00 € 100.000,00 
€ 

8,06 % 1.240.000,00 
€ 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CENT MIL EUROS 
(100.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3341/45390 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 transferència a l’Institut 
Ramon Llull per la participació en el Festival i les relacionades amb el concert 
inaugural, que consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per 
sufragar despeses d’altra naturalesa.  
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El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des de l’1 de gener fins al 
15 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 el Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, 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. El Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció per 
l’import de 100.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 8,06 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt Vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 1.240.000,00 € corresponents 
a l’import de les despeses despeses de transferència a l’Institut Ramon Llull per la 
participació en el Festival i les relacionades amb el concert inaugural, que consten en 
el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al 
Registre General de la Diputació que ha de contenir la informació següent:  
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat). 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival Smithsonian l altres actes culturals paral·lels.  
 
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 14 de setembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 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.  
 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 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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Onzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dotzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Tretzè. Notificar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
10. JG971/000185/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Biblioteques (019): Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de 
Castell - Platja d'Aro a la subvenció del Pla de Biblioteques 2017 per a la 
redacció del projecte bàsic i executiu de la biblioteca municipal (exp. 
2017/4656) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 14 de novembre de 2017, va 
aprovar la resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva 
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per a la 1a. Convocatòria del Pla de Biblioteques, en la qual, entre d’altres, va 
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, per a la redacció del 
projecte bàsic i executiu de la biblioteca municipal, (exp. 2017/4656). 
 
En data 12 de juliol de 2018, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha presentat una 
comunicació expressa de renúncia de la subvenció concedida per la Junta de Govern 
del 14 de novembre de 2017, descrita prèviament. 
 
Atès allò que disposen els articles 93 i 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 del Servei de Biblioteques, 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 Castell-Platja 
d’Aro, amb NIF P1705300j, a la subvenció de 99.495,74 € concedida per la Junta de 
Govern de 14 de novembre de 2017, en l’acord de resolució de la 1a convocatòria 
pública en règim de concurrència competitiva del Pla de Biblioteques, (expedient 
inicial: 2017/1513), i procedir a l’arxiu i tancament d’aquest expedient. 
 
Segon. Sol·licitar als Serveis d’Intervenció que no s’incorpori el romanent del 
document AD núm.: 220170025357, de data 7 de juny de 2017 i d’import. NORANTA-
NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE 
CÈNTIMS (99.495,74 €), a nom de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. 
 
 
11. JG971/000187/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Puigcerdà per al finançament del 
funcionament i les activitats del Conservatori de Música dels Pirineus (exp. 
2018/7064) 

 
L’Ajuntament de Puigcerdà ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del funcionament i activitats del Conservatori de Música dels Pirineus i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2018/7064). 
 
El Conservatori de Música dels Pirineus és l’únic conservatori de música ubicat a 
l’àmbit territorial del Pirineu. S’hi imparteix el grau professional de música de 1r a 6è, 
amb diferents especialitats d’instrument i les activitats de conjunt són itinerants. El 
Conservatori de Música dels Pirineus té el reconeixement de la Generalitat de 
Catalunya des del mes de març de 2016. 
 
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 
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una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Puigcerdà, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Puigcerdà per al finançament de 
l’organització del funcionament i activitats del Conservatori de Música dels Pirineus, 
que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2018/7064 Ajuntament de 
Puigcerdà 

P1715000D Funcionament 
i activitats 
Conservatori 
de Música dels 
Pirineus 

Des de l’1 de 
gener fins al 
15 d’octubre 
de 2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

18.000,00 € 18.000,00 € 12.000,00 € 66,66 % 18.000,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOTZE MIL EUROS, 
(12.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/46201 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 15 
d’octubre de 2018.  
 
Quart. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció.  
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Es considera que l’Ajuntament de Puigcerdà 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 12.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 66,66 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt Setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt Setè d’aquest acord. 
 
Setè. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Puigcerdà ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
18.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 

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

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

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

e)Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
de les activitats del Conservatori de Música dels Pirineus, amb seu a 
Puigcerdà. 

 
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 de novembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

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

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

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

 
Desè. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Puigcerdà 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;  
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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’Ajuntament de Puigcerdà, i els Tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o 
la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
Dotzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Tretzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
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 



 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 26

compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Puigcerdà. 
 
12. JG971/000188/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa al Consorci Transfronterer Puigcerdà - Bourg-Madame per al 
finançament del Festival Transfronterer Puigcerdà - Bourg-Madame (exp. 
2018/6978) 

 
El consorci Transfronterer Puigcerdà – Bourg-Madame ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del Festival Transfronterer i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2018/6978). 
 
El Festival Transfronterer ha arribat enguany a la 4a edició i està centrat especialment 
en les arts escèniques i la música, amb representacions de teatre i música en viu, tot i 
que també hi tenen cabuda altres disciplines artístiques, com la dansa.  
 
Els objectius del festival són entre d’altres:  

- Realitzar un festival on estiguin representades diferents disciplines artístiques 
(teatre, música, cant coral, dansa, etc.) 
- Promoure els artistes, intèrprets i grups catalans. Bona part dels grups i 
intèrprets que participen al festival són de Catalunya.  
- Afavorir les trobades d’artistes i grups, tan catalans com internacionals.  
- Afavorir la participació d’artistes i grups internacionals. En aquest sentit, tot i que 
la major part dels grups són de Catalunya, també es reserva un espai a la 
participació de grups i intèrprets internacionals.  
- Promoure el teatre, la música i el cant coral en llengua catalana. Els joves 
intèrprets i grups de música i de teatre de Catalunya.  
- Promoció dels artistes i grups de música, teatre, cant coral i dansa d’àmbit local 
i comarcal. La interpretació de repertori musical català, del cant coral català i del 
teatre català.  

 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
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quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Consorci Transfronterer Puigcerdà – 
Bourg_Madame 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 Transfronterer Puigcerdà – Bourg-
Madame, per al finançament del Festival Transfronterer, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2018/6978 Consorci 
Transfronterer 
Puigcerdà – Bourg-
Madame 

P1700111F Festival 
Transfronterer 

Des de l’1 de 
gener fins al 
31 d’octubre 
de 2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

48.900,00 € 48.900,00 € 25.000,00 € 51,12 % 48.900,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS 
(25.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46703 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i 
està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 
d’octubre de 2018.  
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que el Consorci Transfronterer 
Puigcerdà – Bourg-Madame, accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
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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 25.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 51,12 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt Setè 
d’aquest acord. 
 
Setè. Règim de justificació. El Consorci Transfronterer Puigcerdà – Bourg-Madame ha 
de justificar la subvenció concedida, per l’import de 48.900,00 € 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)Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de 
Girona (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 Transfronterer. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt Setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable.  
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt el Consorci Transfronterer 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 
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de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
Desè. Obligacions del beneficiari. El Consorci Transfronterer, 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.  
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El Consorci Transfronterer i els Tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
Dotzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Tretzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
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 
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la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
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 al Consorci Transfronterer, amb seu a Puigcerdà. 
 
13. JG971/000190/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptar renúncia presentada per 
Udol de Llop S.C.P en la línia de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp. 2018/3235) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de 5 de juny de 2018, va aprovar la 
resolució de la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp. 2018/358), en la qual, 
entre d’altres, va concedir la subvenció següent:  
 

NÚM. 
EXPED. 

ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ 

% 
SUBVENCIÓ 

FINAL 

3235 

Udol de 
Llop, 
S.C.P. J64914997 

Terra d’Edom. 
La història 
dels jueus dels 
Regnes de 
Ferran el 
Catòlic 175.000,00 € 2.750,00 € 21 0.38 1.057,07 €

TOTAL 1.057,07 €

 
En data 24 de juliol de 2018, Udol de Llop S.C.P, amb NIF J64914997, ha presentat 
una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.057,07 € concedida per 
la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al finançament del documental Terra 
d’Edom: la història dels jueus dels Regne de Ferran el Catòlic, en l’anualitat 2018, 
exp. 2018/3235. (Registre d’entrada: 1-2018-013250-2).  
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, a proposta 
del president de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per Udol de Llop S.C.P., amb NIF 
J64914997, a la subvenció de 1.057,07 € concedida per la Junta de Govern del 5 de 
juny de 2018, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp. 
2018/3235), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
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Segon. Cancel·lar el document comptable per import de MIL CINQUANTA-SET 
EUROS AMB SET CÈNTIMS (1057,07 €), corresponent a la subvenció concedida 
descrita en el punt Primer d’aquest acord.  
 
Tercer. Notificar aquest acord a Udol de Llop S.C.P. 
 
 
14. JG971/000042/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del decret de Presidència de 
data 13-8-2018 de l'aprovació del canvi de destí de l'Ajuntament de 
Calonge i Sant Antoni dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
2017 (exp. 2017/1322) 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el Decret de Presidència de data 13 
d’agost de 2018, relativa al canvi de destí de l’import sobrant de la subvenció 
concedida de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni dins del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural 2017 (exp. 2017/1322): 
 
“Vista la petició de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni de canvi de destí de l’import 
sobrant de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
2017, de 19.040,00 €, d’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la 
convocatòria i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim 
local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del 
règim local): 
RESOLC: 
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni el canvi de destí de l’import 
sobrant de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2017 amb la incorporació d’una nova actuació d’inversions, expedient 
2017/1322, pel concepte i l’import que es detallen.  

Concepte  Pressupost Subvenció
Inicial 

Nova 
Subvenció 

Urbanització del modificat tram Av. 
Catalunya entre el C/Ruiz Gimenez i el 
C/Joan Capri 

116.111,13 107.249,00 € 88.209,00 € 

Obres vestidors camp de futbol de Sant 
Antoni 

314.999,95 19.040,00 € 

  107.249,00 € 107.249,00 € 

Segon. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2018. 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017. 
Tercer. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.” 
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta de la diputada presidenta de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica Administració i Hisenda ratifica l’esmentada 
resolució més amunt transcrita literalment, en tot el seu contingut i tal com ha estat 
redactada. 
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15. JG971/000038/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 
Medi Ambient (014): Aprovar la concessió d'una subvenció al Consorci de 
l'Alta Garrotxa per al "Projecte per a la millora d'hàbitats a l'Alta Garrotxa 
(2018-19): Millora de Forests" dins el Conveni de la Caixa 2017 (exp. 
2018/5683) 

 
El Consorci de l’Alta Garrotxa, amb domicili a Sales de Llierca, el 10 de maig de 2018 
ha sol·licitat una subvenció per al finançament del projecte “Projecte per a la millora 
d'hàbitats (2018-19): Millora de forests”, i s’ha instruït l'expedient 2018/5683. 
 
En el projecte de finançament afectat 2018 3 MA 1 “Projecte de col·laboració amb la 
Caixa en matèria d’espais naturals 2017”, de data 13 de febrer de 2018, hi ha 
l’aplicació pressupostària 300/1701/46701 “Ajuts a consorcis prog. Conservació 
espais naturals conveni la Caixa”, per un import inicial de 280.000,00 €. 
 
Es sol·licita una concessió d'ajuda directa, d'acord amb l'apartat C, article 15 de 
l'Ordenança de subvencions.  
 
Que els treballs que es plantegen a la memòria valorada tenen un interès públic dins 
de l'Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa, atès que tenen per objectius: 1) lluitar 
contra flora exòtica invasora preocupant per a la conservació dels hàbitats naturals de 
l’espai natural; 2) millorar hàbitats d’interès comunitari com és el cas de les teixedes; 
3) conservar espècies de flora amenaçada com Peucedanum schottii; i 4) recuperació 
i millorar un alzinar públic. 
 
Que la Comissió Qualificadora del conveni establert entre la Diputació de Girona i 
l'Obra Social “la Caixa” ha aprovat el projecte “Projecte per a la millora d’hàbitats a 
l’Alta Garrotxa (2018-19): Millora de Forests”., presentat pel Consorci de l’Alta 
Garrotxa. Per aquest motiu, es proposa la concessió d’un ajut de 31.756,92€, que 
correspon al 100% dels treballs projectats previstos a la memòria presentada. 
 
Vist l'informe favorable del departament de Medi Ambient, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2018/5683 Consorci de l’Alta Garrotxa P1700039I 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

“Projecte per a la millora d’hàbitats a l’Alta Garrotxa (2018-19): 
Millora de Forests” 

Corrent 

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

Import de la subvenció (en €)  % de finançament 

31.756,92 31.756,92 100

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 31.756,92 € distribuïts amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
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Anualitat 
Aplicació 
pressupostària 

Codi Projecte 
Nom aplicació 
pressupostària 

Import 

2018 300/1701/46701 2018 3 MA 1 

Ajuts a consorcis prog. 
Conservació espais 
naturals conveni la 
Caixa 

15.878,46 

2019 300/1701/46701 2018 3 MA 1 

Ajuts a consorcis prog. 
Conservació espais 
naturals conveni la 
Caixa 

15.878,46 

 
Condicionar l’import de 15.878,46 euros a l’existència de crèdit adequat i suficient al 
pressupost de 2019. 
 
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 el dia 1 de gener de 
2018 i finalitza el 30 de setembre de 2019. Aquest termini és improrrogable. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció no és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. El Consorci de l’Alta Garrotxa disposarà d’un 
termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, 
així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la que s’estipulen 
en aquest acord. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini de 
15 dies hàbils 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 31.756,92 
euros, 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.  
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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. 
e) Les factures que es detallen a la relació classificada del compte justificatiu 

 
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 del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys un cop acabat el 
projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir 
la subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de 
subvenció, més l’interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar 
inscrita en el registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el 
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació 
expressa de la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà del 50 % de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
 
Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació 
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt Sisè d’aquest acord. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt Sisè d’aquest acord. 
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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 consorci haurà de fer un comunicat 
de premsa, i publicitar a la seva web les accions i la concessió de l’ajut.  
 
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. 
 
Onzè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
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Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
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 de l’Alta Garrotxa. 
 
 
16. JG971/000039/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Aprovar la concessió d'una subvenció al CTFC per a 
"Avaluació del risc d'exposició a llavors tractades amb plaguicides en la 
comunitat d'ocells granívors en els cultius de cereal i colza de la província 
de Girona" (exp. 2018/6740) 

 
El Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, amb domicili a 
Solsona, en 21 de juny de 2018 ha sol·licitat una subvenció per al finançament de 
l’estudi “Avaluació del risc d’exposició a llavors tractades amb plaguicides en la 
comunitat d’ocells granívors en els cultius de cereal i colza de la província de Girona”, 
i s’ha instruït l'expedient 2018/6740. 
 
En el projecte de finançament afectat 2018 3 MA 1 “Projecte de col·laboració amb la 
Caixa en matèria d’espais naturals 2017”, de data 13 de febrer de 2018, hi ha 
l’aplicació pressupostària 300/1701/46701 “Ajuts a consorcis prog. Conservació 
espais naturals conveni la Caixa”, per un import inicial de 280.000,00 €. 
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Es sol·licita una concessió d'ajuda directa, d'acord amb l'apartat C, article 15 de 
l'Ordenança de subvencions.  
 
Que l’estudi que es planteja a la proposta presentada té un elevat interès públic, atès 
que la seva finalitat és preservar la salut dels ecosistemes naturals, de les espècies 
d’ocells i la salut humana. En concret, la seva finalitat és estudiar els patrons de 
disponibilitat, consum i nivell d’exposició d’ocells granívors a plaguicides procedents 
de la ingesta de llavors blindades de cereal i colza en diferents zones agrícoles de 
Girona; i analitzar el paper que poden jugar la presencia d’ambdós cultius (colza i 
cereals) en diferents proporcions en els nivells d’exposició a plaguicides procedents 
de llavors blindades per a diferents espècies d’ocells. 
 
Que la Comissió qualificadora del conveni establert entre la Diputació de Girona i 
l'Obra Social “la Caixa” ha aprovat el projecte “Avaluació del risc d’exposició a llavors 
tractades amb plaguicides en la comunitat d’ocells granívors en els cultius de cereal i 
colza de la província de Girona”., presentat pel CTFC. Per aquest motiu, es proposa 
la concessió d’un ajut de 45.000,00€, que correspon al 81,05% dels treballs projectats 
previstos a la memòria presentada. 
 
Vist l'informe favorable del departament de Medi Ambient, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2018/6740 Consorci Centre de Ciència i Tecnologia 
Forestal de Catalunya 

Q7550005H 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

“Avaluació del risc d’exposició a llavors tractades amb 
plaguicides en la comunitat d’ocells granívors en els cultius de 
cereal i colza de la província de Girona” 

Corrent 

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament 

55.515,00 45.000,00 81,05

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 45.000,00 € distribuïts amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Anualitat 
Aplicació 
pressupostària 

Codi Projecte 
Nom aplicació 
pressupostària 

Import 

2018 300/1701/46701 2018 3 MA 1 

Ajuts a consorcis 
prog. Conservació 
espais naturals 
conveni la Caixa 

22.500,00 

2019 300/1701/46701 2018 3 MA 1 
Ajuts a consorcis 
prog. Conservació 

22.500,00 
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espais naturals 
conveni la Caixa 

 
Condicionar l’import de 22.500,00 euros a l’existència de crèdit adequat i suficient al 
pressupost de 2019. 
 
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 el dia 1 de gener de 
2018 i finalitza el 30 de setembre de 2019. Aquest termini és improrrogable. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció no és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. El Consorci Centre de Ciència i Tecnologia 
Forestal de Catalunya disposarà d’un termini d’1 mes, a comptar de la notificació 
d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per aplicar-la que s’estipulen en aquest acord. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini de 
15 dies hàbils 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 31.756,92 
euros, 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. 
e) Les factures que es detallen a la relació classificada del compte justificatiu 

 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
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En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys un cop acabat el 
projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir 
la subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de 
subvenció, més l’interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar 
inscrita en el registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el 
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació 
expressa de la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà del 50 % de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
 
Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació 
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt Sisè d’aquest acord. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt Sisè d’aquest acord. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim el consorci haurà de fer un comunicat 
de premsa, i publicitar a la seva web les accions i la concessió de l’ajut.  
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions 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. 
 
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.  
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Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 
 

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

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

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

a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
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. 
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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 Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de 
Catalunya. 
 
 
17. JG971/000044/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Aprovar un conveni de col·laboració amb l'Agencia de 
Residus de Catalunya, l'Ajuntament de Girona, la Fundació Fira de Girona i 
la Diputació de Girona per a l'organització del FÒRUM INTERNACIONAL 
DE RESIDUS, WASTEINPROGRESS 2018 (exp. 2018/6839) 

 
L’Agència de Residus de Catalunya està promovent l’aprovació del Programa de 
Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20), que preveu 
assolir un objectiu de valorització material del 55% el 2020. És necessària, doncs, una 
transició cap a estratègies d’economia circular que transformin l’actual model de 
gestió dels residus municipals. 
 
D’acord amb el seu objecte, l’Agència de Residus de Catalunya té interès en 
promoure la gestió de residus i la visió cap a l’economia circular, d’acord amb la 
planificació de residus, en el marc del Fòrum Internacional #wasteinprogress que ha 
tingut lloc a Girona el mes de febrer de 2018. El Fòrum es constitueix en un bon marc 
d’intercanvi de coneixement, a nivell d’experiències internacionals en ciutats. 
 
L’Agència de Residus de Catalunya està interessada en col·laborar amb l’Ajuntament 
de Girona per al desenvolupament del Fòrum Internacional sobre la gestió de residus 
#wasteinprogress. 
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L’Ajuntament de Girona te l’obligació de garantir a tota la ciutadania la recollida de 
residus i la neteja viària. 
 
L’Ajuntament de Girona promou polítiques de prevenció de la generació de residus, 
atès que representen un problema ambiental important, consumeixen recursos, 
contaminen i generen grans despeses i en aquest sentit i per tal de reduir esforços, 
l’objectiu d’aquest Ajuntament es basa en la via cultural i educativa per evitar el 
consum innecessari, allargar la vida útil dels béns consumits i crear nous productes a 
partir dels materials reciclats. 
 
L’Ajuntament de Girona vol promoure un fòrum internacional sobre la gestió de 
residus municipals amb el nom de #wasteinprogress que es celebrà el febrer de 2018, 
amb assistència de diferents ciutats d’arreu del món per intercanviar coneixement 
relacionats en la gestió dels residus municipals. 
 
La Fundació Fira de Girona constituïda l’any 1998, essent-ne els patrons l’Ajuntament 
de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat de 
Catalunya, té com a finalitat programar, crear i organitzar amb caràcter decisori i 
executiu, i sense ànim de lucre, tot tipus de manifestacions firals admeses per la llei, i 
que consisteixen en exposicions comercials periòdiques de béns i serveis, destinades 
a apropar l’oferta i la demanda de les diferents branques professionals. 
 
Vist que d’acord amb l’article 22.2 de la Llei general de subvencions i l’article 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona és procedent concedir 
subvencions directes quan estiguin consignades nominativament en el pressupost 
general de la Diputació. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient de data 8 d’agost de 2018. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la formalització d’un conveni amb l’Agencia de Residus de Catalunya, 
l’Ajuntament de Girona, la Fundació Fira de Girona i la Diputació de Girona per a 
l’organització del FÒRUM INTERNACIONAL DE RESIDUS, WASTEINPROGRESS 
2018, del següent tenor literal: 
“CN/3563 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, L’AJUNTAMENT DE GIRONA I LA 
FUNDACIÓ FIRA DE GIRONA PER A LA CELEBRACIÓ DEL FÒRUM 
INTERNACIONAL DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS #WASTEINPROGRESS, 
ELS DIES 21, 22 i 23 DE FEBRER DE 2018 
REUNITS 
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i president de l'Agència de Residus de Catalunya, entitat de dret públic 
adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en 
la representació que exerceix en virtut de l'article 63 del Decret legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i l'article 
10 del Decret 245/1993, de 14 de setembre, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència de 
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Residus de Catalunya, amb domicili al carrer Dr. Roux, número 80, de Barcelona, i 
amb NIF Q-5856373E. 
El senyor Miquel Noguer i Planas com a president de la Diputació de Girona, amb NIF 
P1700000A i domicili a la Pujada de Sant Martí, 4-5, de Girona, nomenat per acord 
del Ple de data 31 de juliol de 2018, facultat per aquest acte per acord de la Junta de 
Govern de data xxxxxxxxxxx i assistit pel secretari general Sr. Jordi Batllori Nouvilas. 
La senyora Marta Madrenas i Mir, qui actua en nom i representació de l’Ajuntament 
de Girona, amb NIF P1708500B, per la seva qualitat d’alcaldessa presidenta amb les 
facultats atorgades per l’article 53.1a) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, assistida pel 
secretari general de la Corporació, senyor José Ignacio Araujo Gómez. 
El senyor Domènec Espadalé i Vergés, president i representant de la Fundació Fira 
de Girona, amb NIF G17543083 i domicili a Passeig de la  Devesa, 34-36 de Girona. 
Totes les parts es reconeixen en plena capacitat legal per subscriure aquest Conveni i 
a aquests efectes  
MANIFESTEN 
Que a l’Agència de Residus de Catalunya li correspon assolir els objectius fixats per 
l’article 2 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, entre els que s’inclou el foment de la prevenció i la reducció de 
residus i llur perillositat, el reciclatge i altres formes de valorització material. 
En aquest sentit l’Agència de Residus de Catalunya ha promogut l’aprovació del 
Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20), 
que preveu assolir un objectiu de valorització material del 55% el 2020. És 
necessària, doncs, una transició cap a estratègies d’economia circular que 
transformin l’actual model de gestió dels residus municipals. 
D’acord amb el seu objecte, l’Agència de Residus de Catalunya té interès en 
promoure la gestió de residus i la visió cap a l’economia circular, d’acord amb la 
planificació de residus, en el marc del Fòrum Internacional #wasteinprogress que ha 
tingut lloc a Girona el mes de febrer de 2018. El Fòrum es constitueix en un bon marc 
d’intercanvi de coneixement, a nivell d’experiències internacionals en ciutats. 
Que l’Agència de Residus de Catalunya està interessada en col·laborar amb 
l’Ajuntament de Girona per al desenvolupament del Fòrum Internacional sobre la 
gestió de residus #wasteinprogress. 
Que la Diputació de Girona promou activitats d’educació per a la sostenibilitat per tal 
de formar i conscienciar en l’ecologia, les bones pràctiques i la sostenibilitat. 
Que la Diputació de Girona ofereix suport a nivell tècnic i econòmic als ajuntaments 
per millorar i fomentar l’eficiència energètica i promoure la sostenibilitat. 
Que la Diputació de Girona està interessada en col·laborar amb l’Ajuntament de 
Girona per al desenvolupament del Fòrum Internacional sobre la gestió de residus 
#wasteinprogress. 
Que l’Ajuntament de Girona te l’obligació de garantir a tota la ciutadania la recollida 
de residus i la neteja viària. 
Que l’Ajuntament de Girona promou polítiques de prevenció de la generació de 
residus, atès que representen un problema ambiental important, consumeixen 
recursos, contaminen i generen grans despeses i en aquest sentit i per tal de reduir 
esforços, l’objectiu d’aquest Ajuntament es basa en la via cultural i educativa per 
evitar el consum innecessari, allargar la vida útil dels béns consumits i crear nous 
productes a partir dels materials reciclats. 
Que l’Ajuntament de Girona vol promoure la Segona edició del fòrum internacional 
#wasteinprogress sobre la gestió de residus que s’ha celebrat els dies 21, 22 i 23 de 
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febrer de 2018, amb assistència de diferents ciutats d’arreu del món per intercanviar 
coneixement relacionats en la gestió dels residus en destinacions i esdeveniments 
turístics. 
Que la Fundació Fira de Girona constituïda l’any 1998, essent-ne els patrons 
l’Ajuntament de Girona,  la Cambra de Comerç de Girona, la Diputació de Girona i la 
Generalitat de Catalunya,  té com a finalitat programar, crear i organitzar amb caràcter 
decisori i executiu, i sense ànim de lucre, tot tipus de manifestacions firals admeses 
per la llei, i que consisteixen en exposicions comercials periòdiques de béns i serveis, 
destinades a apropar l’oferta i la demanda de les diferents branques professionals. 
Que el cost d'execució de la celebració del Fòrum, Segons pressupost elaborat, 
s'estableix en la quantia de 160.000€ (IVA exclòs). 
ACORDEN 
Primer.- Objecte i import de la subvenció.  
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Girona i la Fundació Fira de 
Girona, i instrumentalitzar el finançament a favor de la Fundació Fira de Girona per tal 
d’organitzar, finançar i promoure la celebració del Fòrum Internacional sobre la gestió 
de residus #wasteinprogress.  
Amb aquesta finalitat i pel present conveni, les institucions es comprometen a realitzar 
les següents aportacions econòmiques en favor de la Fundació Fira de Girona: 

Agencia de Residus de Catalunya19.500,00 € 
Diputació de Girona18.150,00 € 
Ajuntament de Girona 12.100,00 € 

Segon.-Compromisos de l’ARC 
L’Agència de Residus de Catalunya es compromet a: 

a)Donar suport a la difusió de l’esdeveniment #wasteinprogress, a través dels 
medis de difusió propis. 

b)Col·laborar en el finançament de l’esdeveniment #wasteinprogress amb un 
import màxim de 19.500 €, a través d’una subvenció directa a Fundació Fira 
de Girona. 

Les condicions d’atorgament, justificació i pagament de la subvenció directa atorgada 
per l’Agència de Residus de Catalunya a Fundació Fira de Girona, s’inclouen en el 
punt Sisè del present conveni. 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona. 

a)Donar suport a la difusió de l’esdeveniment #wasteinprogress, a través dels 
medis de difusió propis. 

b)Col·laborar en el finançament de l’esdeveniment #wasteinprogress amb un 
import màxim de 18.150 €. 

Les condicions d’atorgament, justificació i pagament de la subvenció directa atorgada 
per la Diputació de Girona a Fundació Fira de Girona, s’inclouen en el punt Sisè del 
present conveni. 
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Girona 

a)Donar suport a la difusió de l’esdeveniment #wasteinprogress, a través dels 
medis de difusió propis. 

b)Col·laborar en el finançament de l’esdeveniment #wasteinprogress amb un 
import màxim de 12.100 €. 

Les condicions d’atorgament, justificació i pagament de la subvenció directa atorgada 
per l’Ajuntament de Girona a Fundació Fira de Girona, s’inclouen en el punt Sisè del 
present conveni. 
Cinquè.- Compromisos de la Fundació Fira de Girona. 
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La Fundació Fira de Girona es compromet a: 
a)Organitzar i gestionar el Fòrum Internacional  sobre la gestió de residus 

#wastinprogress, des de la reserva d’espais, calendari de ponències, gestió 
d’entrades, elaboració del dossier de premsa, etc. i adaptar els espais de la 
Fira a les necessitats del Fòrum, així com dur a terme la secretaria tècnica.  

b)Inserir el logotip de l’Agència de Residus de Catalunya, de l’Ajuntament de 
Girona, i de la Diputació de Girona en les diferents accions publicitàries i 
promocionals que es realitzin amb motiu de l’esdeveniment i donar presencia 
dins el programa oficial a les marques institucionals de l’Ajuntament de Girona, 
Agència de Residus de Catalunya i Diputació de Girona. 

c)Entregar a l’Agència de Residus de Catalunya, a la Diputació de Girona i a 
l’Ajuntament de Girona, un recull de premsa sobre informacions aparegudes 
referents a l’esdeveniment que permeti valorar-ne el retorn. 

Sisè.- Atorgament, justificació i pagament de la subvenció 
6.1. Agència de Residus de Catalunya 
Aquest conveni serveix com a proposta, resolució d’atorgament i acceptació de la 
subvenció directa dinerària que atorga l’Agència de Residus de Catalunya a favor de 
la Fundació Fira de Girona, per un import màxim de dinou mil cinc-cents euros 
(19.500,00 €) destinat al cofinançament de l’organització i gestió del Fòrum 
Internacional sobre gestió de residus #wasteinprogress. 
Aquest import s’atorga en concepte d’una subvenció directa a favor de la Fundació 
Fira de Girona, i es realitzarà amb càrrec a la partida pressupostària xxxxxxx del 
pressupost de xxxxxxxxxx de l’Agència de Residus de Catalunya. 
Les condicions de justificació de les actuacions a realitzar es concreten en el següent: 

El termini per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció finalitzarà en 
acabar l’esdeveniment el 23 de febrer de 2018. 

La data límit per a la justificació de les despeses derivades de les actuacions 
subvencionades serà com a més tard el 30 d’octubre de 2018. 

Per tal de justificar les despeses, la Fundació Fira de Girona haurà de presentar 
a l’Agència de Residus de Catalunya el document de justificació normalitzat 
“Model de justificant de despeses de les subvencions directes” juntament amb 
les factures originals o fotocòpies compulsades i rebuts o documents 
acreditatius d’haver efectuat el pagament, i el “Model de sol·licitud de 
transferència bancària per a pagament”. El model estarà disponible a la web 
de l’Agència de Residus de Catalunya (http://residus.gencat.cat/). Aquest 
model haurà d’anar signat responsable de la Fundació i s’haurà de fer constar 
la documentació següent: 

oDades bancàries de l’ens beneficiari, seguint el model disponible a la web 
de l’Agència de Residus de Catalunya (http://residus.gencat.cat/). 

oCertificació que l'import que es justifica s'ha destinat íntegrament a 
finançar l'actuació per a la qual fou concedida la subvenció, la qual ha 
estat realitzada amb compliment de les obligacions establertes en la 
resolució d’atorgament (Conveni) . 

oCertificació que la quantia de l'aportació efectuada per l'Agència de 
Residus de Catalunya conjuntament, si s’escau, amb les altres fonts 
específiques de finançament de l'actuació no supera el seu cost total. 

oCerificació que el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables 
no és superior al valor de mercat. 

oCertificació que l'import imputat a aquesta justificació només inclou la part 
d'IVA no deduïble per part de l’ens beneficiari. 
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oCertificació que s’ha complert el que disposa l'article 31.3 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

oCertificació dels fons amb que s’ha finançat l’actuació subvencionada. 
oRelació de les factures presentades com a justificant de la despesa. 

Caldrà adjuntar-ne fotocòpies compulsades i els justificants de 
pagament corresponents. 

oCertificació que l’ens beneficiari està al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb la Generalitat, l’Estat i la Seguretat Social i que aquest 
ens autoritza a l’Agència de Residus de Catalunya a sol·licitar 
informació, prèvia al pagament, per tal de comprovar que el beneficiari 
es troba al corrent d’aquestes obligacions. 

oCertificació que tots els documents originals relacionats estan en poder 
d’aquesta entitat i, si s’escau, seran presentats a sol·licitud de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 

Ha de quedar constància de la data de lliurament de la justificació de la 
subvenció a l’Administració mitjançant registre d’entrada. 

El pagament s’efectuarà previ informe favorable del departament de 
Comunicació de l’Agència de Residus de Catalunya de la documentació 
justificativa presentada. 

La tresoreria comprovarà el compliment pel beneficiari de llurs obligacions 
tributàries davant la Generalitat, i en cas contrari, s’iniciarà el procediment de 
compensació dels crèdits a percebre pel beneficiari fins a satisfer els deutes 
pendents, tant si són de naturalesa tributària com si no ho són. 

En qualsevol moment es podrà demanar al beneficiari la informació i la 
documentació relacionada amb l’objecte i finalitat de la subvenció necessària 
per al seguiment posterior de les actuacions objecte d’aquest Conveni. 

El beneficiari resta obligat a informar a l’Agència de Residus de Catalunya de la 
percepció de qualsevol subvenció per la mateixa finalitat i a proposar-li 
qualsevol canvi que, dins de la pròpia finalitat, pugui produir-se en el destí de 
la subvenció que, si procedeix, haurà de ser expressament autoritzat per 
l’òrgan concedent. 

De conformitat amb l’establert a l’article 90 bis del Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre, el beneficiari de la subvenció haurà de sotmetre als seus òrgans 
interns i independents de control la comprovació de la destinació adequada de 
la mateixa. 
Igualment, haurà de garantir que llurs òrgans de govern coneixen, analitzen i 
debaten, de manera directa i independent dels responsables directes de la 
gestió, les auditories fetes sobre els comptes de l’entitat. 

En funció del que estableix l’article 92 bis del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, el beneficiari no podrà fer donacions, aportacions o prestacions de 
serveis a títol gratuït a favor de partits polítics, fundacions o associacions que 
estiguin vinculades orgànicament als mateixos, des de la presentació de la 
sol·licitud fins a l’acabament de l’activitat subvencionada.  

Així mateix, el beneficiari no podrà dur a terme les activitats referides 
anteriorment, en favor de qualsevol altra persona jurídica, per un import 
superior a tres mil euros, o inferior, quan acumuladament i respecte d’un 
mateix perceptor ultrapassin en l’exercici corrent aquesta quantia, llevat dels 
casos previstos en l’esmentat article 92 bis apartats 2 a), b) i c).  
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Les despeses subvencionables estan subjectes a totes les disposicions 
contingudes a l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

Si s’acredita que s’ha produït alguna de les causes de revocació previstes a la 
normativa, s’haurà d’iniciar l’expedient oportú, d’acord amb les regles previstes 
a la mateixa. 

Comunicar en el moment de la justificació a l’òrgan concedent la informació 
relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l’efecte de 
fer-les públiques, d’acord amb el previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

6.2. Diputació  de Girona 
L’aportació de la Diputació de Girona té naturalesa de subvenció de concessió directa 
nominativa, d'acord amb el que disposa l'article 15.a) de l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i es farà efectiva, quant al 50%, equivalent a 
9.075,00 €, en concepte de bestreta i de forma anticipada a justificar, prèvia sol·licitud 
de la Fundació, d'acord amb el que disposa l'article 31.4 de l'Ordenança general de 
subvencions. 
El 50% restant, una vegada finalitzat l'esdeveniment, aportant el compte justificatiu 
simplificat, ajustat al que determina l'article 27 de l'ordenança reguladora (Model 
www.ddgi.cat/subvencions/documentació),  la relació de les despeses efectuades 
amb identificació del proveïdor, número del document, concepte i data de l'emissió de 
la factura; el detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, 
amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions, juntament amb la 
memòria justificativa de l'activitat realitzada. 
La subvenció de la diputació de Girona es regeix per les següents condicions: 
1. 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 finalitza el 23 de febrer de 2018. 
2. 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. 
3. 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, amb la signatura del present conveni. 
4. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que 
finalitza el 30 d’octubre de 2018, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu 
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. 
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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 o altre document justificatiu legalment vàlid. 

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 7 
d’aquestes condicions. 

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.  
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
al punt 2, 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. 
5. Afectació dels béns. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns al fi 
concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys un 
cop acabat el projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual 
es va concedir la subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en 
concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui. Aquesta circumstància 
ha de quedar inscrita en el registre públic corresponent. 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
6. Pagament. Un cop signat el conveni i prèvia sol·licitud del beneficiari es pagarà una 
bestreta a justificar per import de 9.075,00 euros. La resta de la subvenció es farà 
efectiva després que el beneficiari hagi justificat correctament la totalitat de les 
despeses. Es tramitarà els pagaments de la subvenció previ informes favorables del 
centre gestor. El pagament de la subvenció es farà mitjançant una transferència 
bancària. 
7. 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 la seva web i en tot el material que editi d’informació sobre l’actuació.  
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 
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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. 

8. 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. 
9. Subcontractació. Es permet que l’entitat beneficiària subcontracti les actuacions 
objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran 
d’anar a càrrec de l’entitat beneficiària. 
10. Modificació de les subvencions. L’òrgan de la Diputació de Girona que ha resolt 
l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció concedida i de 
modificar la 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.  
11. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dóna 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 centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà vicepresident Segon de la Diputació. 
12. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans 
que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
El beneficiari i els Tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
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d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
13. 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. 
14. 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. 
6.3. Ajuntament de Girona 
L’aportació de l’Ajuntament de Girona s'emmarca en un supòsit de concessió directa 
de subvenció de caràcter extraordinari, atenent l'interès públic que justifica la 
celebració del Fòrum internacional al que s'aplica, d'acord amb el que disposa l'article 
15 de l'Ordenança general de subvencions de 14 de setembre de 2015. 
L'import de l'aportació es xifra en la quantia de 12.100,00 €, la qual es farà efectiva, 
quant al 50% a la signatura del present conveni, en concepte de bestreta, i l'altra 50% 
en el moment que la Fundació Fira de Girona presenti la documentació justificativa de 
la despesa realitzada per atendre les despeses derivades de la celebració del Fòrum 
Internacional de Gestió de Residus Municipals #wasteinprogress, d'acord amb el que 
estableixen els articles 27 i següents de l'Ordenança general de subvencions. 
Sisè.- Durada del conveni. 
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Aquest conveni entrarà en vigor el dia següent de la seva signatura i la seva vigència 
s'estableix pel termini fins el 30 d’octubre de 2018,  sens perjudici que perdurin les 
obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les seves previsions. 
Setè .- Mecanismes de control del compliment del conveni i Control financer.  
En cas d’incompliment del conveni per alguna de les parts o de diferències en la seva 
interpretació, es convocarà una comissió formada per un representant de cada part, la 
qual proposarà la resolució de les diferències d’interpretació del conveni i dels 
possibles problemes en el seu compliment. 
El control financer de les aportacions compromeses es regirà pel que estableix el títol 
III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, així com el reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament, i en relació a les 
entitats signatàries, l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
de 21 de febrer de 2012 i Ordenança general de subvencions de 14 de desembre de 
2015. 
Vuitè.-Clàusula de causes de resolució 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva 
vigència en els supòsits següents: 
 Per mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per 

qualsevulla de les parts. 
 Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni. 
 Per qualsevol de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent. 

Novè.- Naturalesa del conveni 
El conveni te naturalesa administrativa i seran competents per resoldre, en darrera 
instància, els conflictes i incidències que es puguin produir, els òrgans de la jurisdicció 
contenciosa-administrativa. 

Desè.- Domicili 
Les parts senyalen com a respectius domicilis a efectes de notificacions els 
relacionats en l’encapçalament del present conveni. Qualsevol canvi de domicili haurà 
de ser notificat mitjançant carta certificada amb acusament de recepció 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present documents en 4 exemplars, en 
la data i lloc assenyalats a l’encapçalament. 
Per l’Agència de Residus de Catalunya, Damià Calvet i Valera, Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, President de l’Agència de Residus de Catalunya, Per la Diputació de 
Girona, Miquel Noguer i Planas, President, Per l’Ajuntament de Girona, Marta 
Madrenas Mir, Alcaldessa, Per la Fundació Fira de Girona, Domènec Espadalé i 
Vergés, President.” 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 18.150,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/48019 del pressupost d’enguany. 
 
Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i 
dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
Quart. Traslladar el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya, a 
l’Ajuntament de Girona i a la Fundació Fira de Girona. 
 
 
18. JG971/000045/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Aprovar la concessió d'una subvenció al Consorci de 



 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 55

les Vies Verdes de Girona per al finançament extraordinari de despeses de 
manteniment i inversió en millora de la xarxa de vies verdes (exp. 
2017/6298) 

 
En data 8 d’agost de 2017 es va aprovar un protocol entre el Consorci de les Vies 
Verdes i la Diputació de Girona, per al finançament extraordinari de les accions de 
manteniment extraordinàries de la xarxa de vies verdes del consorci de les vies 
verdes per als anys 2018-2021. 
 
El Consorci de les Vies Verdes, amb domicili a Girona, el 19 d’abril de 2018 ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament extraordinari de despeses de 
manteniment i inversió en millora de la xarxa de vies verdes, i s’ha incorporat a 
l’expedient 2017/6298; el 16 de maig el Consorci ha presentat una correcció de la 
sol·licitud que també ha estat incorporada a l’expedient. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 figura una subvenció consignada 
nominativament a favor del Consorci de les Vies Verdes, 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 del centre gestor de Medi Ambient, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2017/6298 Consorci de les Vies Verdes P1700047B 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

despeses de manteniment i inversió en millora de la xarxa de 
vies verdes 

Corrent i inversió 

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament 

600.000,00 600.000,00 Quantia fixa 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries de la Diputació de Girona del pressupost de 2018 següents: 
 

-Aplicació 300/4590/46701 per un import de 227.012,54 € 
-Aplicació 300/4590/76700 per un import de 372.987,46 € 

 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
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subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar 
despeses d’una altra naturalesa.  
 
Concepte subvencionable pressupost 
Aportació del consorci de les vies verdes al projecte de Millora 
de les connexions de vies verdes per tal de facilitar una major 
connectivitat dels trams existents: Connexió Ripoll – 
Campdevànol/ Connexió Carrilet II i Ruta Tren Petit/ Connexió 
Carrilet i Ruta Ferro i Carbó 

202.987,46€ 

Estabilització paviment camí del Torín. Salt 59.667,77€ 
Construcció paviment de formigó Ruta Carrilet I. Cassà de la 
Selva 

32.143,65€ 

Renovació Tanca passeig de la Llum a Ruta Ferro i Carbó. Ripoll 38.405,34€ 
Formigonat vorera N-IIa (de mobles Balti a Mutuam Girona). 
Sarrià de Ter 

31.077,29€ 

Ampliació del pont del Vilar d’Aro a S’Agaró 5.257,45€ 
Ampliació del Pont abans de l’Onyar a Quart 3.448,50€ 
Total inversió 372.987,46€ 
Servei de manteniment de les vies verdes 199.154,22€ 
Actuació de millora via verda Hortes Santa Eugènia. Girona 7.132,95€ 
Formació de 4 guals per adaptar passos de vianants/ciclistes. 
Quart 

8.196,51€ 

Manteniment tanques, senyals i bancs. Totes les rutes 3.111,20€ 
Senyalització horitzontal itinerari urbà. Sant Joan de les 
Abadesses, Palafrugell. 

9.417,66€ 

Total despeses corrents 227.012,54€  
TOTAL SUBVENCIÓ 600.000,00€ 
 
Els pressupostos són indicatius i s’acceptarà una variació de fins al 10% del cost de 
les actuacions sempre que aquesta variació sigui dins del mateix capítol de despesa 
(inversió o despesa corrent). No s’accepten variacions que impliquin una modificació 
de capítol de les despeses. 
 
No es consideren despeses subvencionables les que no corresponguin directament a 
les actuacions subvencionades, d’acord amb la documentació de sol·licitud de la 
subvenció. 
 
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 de 2018 i 
finalitza el 30 de juny de 2019. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, 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. 
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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. 
 
En qualsevol cas, la presentació de la sol·licitud de pagament de la bestreta implicarà 
l’acceptació expressa de la subvenció i de les condicions fixades per aplicar-la. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini de 3 
mesos 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 import de 
600.000,00 €, 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 o altre document justificatiu de la despesa legalment vàlid.  
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. 
e) Les factures o altres justificants legalment vàlids de despesa que es 
detallen a la relació classificada del compte justificatiu. 
 

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), superin la despesa efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys. Si el beneficiari 
es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament 
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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   
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’1 mes a 
partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació expressa de la 
subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà del 90% de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
 
Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació 
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt Sisè d’aquest acord. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt Sisè d’aquest acord. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari farà constar el suport de 
la Diputació de Girona en la seva web, en els cartells d’obra i en les publicacions que 
editi per fer difusió de les vies verdes. 
 
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 
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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 l’entitat beneficiària subcontracti les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat beneficiària. 
 
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 centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà el president de la Diputació. 
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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. 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. 
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Dissetè. Notificar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes. 
 
19. JG971/000046/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;  

Aprovació conveni col·laboració entre Diputació de Girona i el Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya per al foment de la biomassa i la recerca 
d'espais agrícoles i forestals (exp. 2018/6966) 

 
El Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya té com a finalitats la creació, 
gestió, conservació i explotació d’un centre de recursos forestals i rurals, com a 
instrument de participació en l’ensenyament, la investigació, la transferència de 
resultats, la divulgació, la cooperació, l’assistència tècnica a les empreses i 
institucions, i el foment del desenvolupament rural, especialment en els àmbits 
forestal, agroforestal i indústries de la fusta i agràries, aprofitaments forestals, i en 
general en aquells àmbits relacionats amb la gestió dels recursos naturals. Els 
principals àmbits temàtics en què s’apliquen les finalitats citades són: el forestal, 
l’agroforestal, el mediambiental i el de planificació i gestió del territori rural, donant 
suport a les indústries del món agrari, incloses les de la fusta, i a la gestió forestal, a 
la gestió i la conservació de la fauna, i en general, en totes aquelles activitats 
relacionades amb el medi rural. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient i d’acord amb els 
antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la formalització d’un conveni amb el Consorci Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya, del següent tenor literal: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I  EL 
CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA 
PER AL FOMENT DE LA BIOMASSA I LA RECERCA ENS ESPAIS AGRÍCOLES I 
FORESTALS DE  LES COMARQUES DE GIRONA 
CN/3148 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Miquel Noguer i 
Planas, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia ___________. 
 CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA 
(CTFC), amb domicili social a la ciutat de Solsona (CP 25280), carretera de Sant 
Llorenç de Morunys, Km.2, i CIF Q7550005H, representada pel seu director Sr. Antoni 
Trasobares Rodriguez  Segons nomenament per acord de Junta de data 23 de 
novembre de 2016 i d’acord amb l’establert al Reglament Orgànic i Funcional del 
CTFC, BOPL núm. 52 de data 15 de març de 2017.  
II. ANTECEDENTS  
L’any 2010 el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (en 
endavant CTFC), va desenvolupar la metodologia de mostreig i determinació dels 
paràmetres de seguiment de les reserves forestals de les comarques gironines, xarxa 
de reserves forestals destinades a la dinàmica lliure del bosc, creada pel servei de 
Medi Ambient de la Diputació de Girona. 
L’any 2014 la Diputació de Girona i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (DARPAM), amb el suport tècnic del CTFC van signar el 
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conveni marc de col·laboració per desenvolupar la fase pilot del pla de foment de la 
biomassa forestal per a usos tèrmics a Catalunya. Amb la voluntat d'impulsar 
l’aprofitament tèrmic de la biomassa forestal per garantir la gestió sostenible dels 
boscos de Catalunya 
El conveni definia el desenvolupament d’una fase pilot a les comarques de Girona per 
al foment de la biomassa que consistia en impulsar la gestió forestal sostenible local a 
través del finançament de la compra i instal·lació de calderes de biomassa forestal, i/o 
xarxes de calor, en equipaments de titularitat i/o gestió municipal de Catalunya, així 
com l’assistència tècnica necessària per portar a terme aquestes inversions. I alhora 
establir un nou model de gestió territorial que vinculi la inversió en calderes de 
biomassa a nivell municipal amb la gestió forestal sostenible local i la reducció del risc 
d’incendis. Així es va articular una convocatòria d’ajuts per la instal·lació de calderes 
als municipis gironins amb una dotació per part de la DDGI de 200.000 euros per part 
de la DDGI en concepte de subvenció i de 275.000 euros per part del CTFC, 225.000 
en concepte de crèdit i 50.000 en concepte de subvenció. 
Els ajuts es van tramitar des de la DDGI amb el suport tècnic del CTFC. Un cop 
adjudicades les subvencions el CTFC va assumir la direcció d’obra de totes elles i,  
conjuntament amb la DDGI, vetlla pel subministrament d’estella forestal i el 
manteniment de la caldera fins a la finalització del conveni. 
La seva durada s'establia per un període de 4 anys, i finalitza a 27 de maig de 
2018, amb indicació que les parts podran prorrogar expressament per 
períodes de 2 anys. 
III. MOTIVACIÓ 
El CTFC té com a finalitats la creació, gestió, conservació i explotació d’un centre de 
recursos forestals i rurals, com a instrument de participació en l’ensenyament, la 
investigació, la transferència de resultats, la divulgació, la cooperació, l’assistència 
tècnica a les empreses i institucions, i el foment del desenvolupament rural, 
especialment en els àmbits forestal, agroforestal i indústries de la fusta i agràries, 
aprofitaments forestals, i en general en aquells àmbits relacionats amb la gestió dels 
recursos naturals. Els principals àmbits temàtics en què s’apliquen les finalitats 
citades són: el forestal, l’agroforestal, el mediambiental i el de planificació i gestió del 
territori rural, donant suport a les indústries del món agrari, incloses les de la fusta, i a 
la gestió forestal, a la gestió i la conservació de la fauna, i en general, en totes 
aquelles activitats relacionades amb el medi rural. 
La Diputació de Girona treballa en el foment de la gestió forestal sostenible i la 
promoció i dinamització de la gestió forestal sostenible. Entre d’altres, en diverses 
línies d’ajuts per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa i per la 
creació de reserves forestals a dinàmica lliure, així com disposa d’un pla de serveis 
per a la dinamització de la gestió forestal.  
Des de fa diversos anys el CTFC i la Diputació de Girona col·laboren en el foment de 
l’ús de la biomassa forestal a les comarques Gironines. Igualment, de manera puntual 
són diversos els projectes en matèria de boscos vells i prevenció d’incendis en què es 
generen sinèrgies i actuacions conjuntes a la demarcació de Girona. 
És per això que es planteja desenvolupar un conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i el CTFC amb uns objectius comuns de fomentar la Biomassa a 
les comarques de Girona, estudiar i millorar de boscos vells i les reserves forestals, 
que permeti planificar i desenvolupar de manera coordinada tasques conjuntes en el 
territori Gironí. 
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents: 
PACTES 
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Primer. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el CTFC per desenvolupar actuacions 
conjuntes en el marc del foment de la Biomassa forestal a les comarques Gironines, 
l’estudi i millora de boscos vells i reserves reserves forestals. 
Segon. PROGRAMA D’ACTUACIONS. Les actuacions a desenvolupar en el marc del 
present conveni seran: 

BLOC A: Biomassa forestal: Promoció producció i consum de biomassa forestal 
procedent de la gestió forestal local i sostenible. 
 Avaluació del funcionament i subministrament d’estella forestal procedent de 

la Gestió Forestal Sostenible de les calderes instal·lades en el marc del 
conveni de col·laboració per desenvolupar la fase pilot del pla de foment de la 
biomassa forestal per a usos tèrmics a Catalunya.  

 Avaluació del funcionament i subministrament d’estella forestal procedent de 
la Gestió Forestal Sostenible de calderes instal·lades en el marc de la 
campanya de subvencions e la Diputació de Girona per a la instal·lació de 
calderes de biomassa i xarxes de calor en edificis públics municipals. 

 Enquestes a usuaris, tècnics i polítics dels municipis on s’han instal·lat 
calderes de biomassa amb suport de la Diputació de Girona per tal d’avaluar 
el grau de satisfacció i per detectar possibles punts forts i punts febles de la 
instal·lació. 

 Elaboració d’un document pràctic per a tècnics municipals o responsables de 
manteniment de les instal·lacions, per tal que tinguin un protocol de seguiment 
propi. Desenvolupament i posada en marxa del protocol. 

 Desenvolupament d’un model de pla executiu d’aprofitament agrupat de 
biomassa local per al subministrament de biocombustibles en calderes 
municipals. 

BLOC B: Boscos vells i reserves forestals 
 Desenvolupament metodològic i validació a camp del seguiment de reserves 

forestals, a través de parcel·les d’estudi per tal d’avaluar la millora de la 
biodiversitat en boscos a dinàmica lliure. 

 Estudi i seguiment en base indicadors de vitalitat, estructura, resiliència i 
biodiversitat de  parcel·les permanents instal·lades en les reserves forestals 

 Disseny i proposta de gestió per a l’aplicació de criteris de silvicultura de 
l’arbre individual incorporant criteris de millora de la biodiversitat en fagedes 
de Matagall, propietat de la Diputació de Girona; les mesures que es proposin 
en la finca podran servir per definir una metodologia aplicable a altres boscos 
de faig de comarques gironines. 

Per tal de concretar les actuacions que es duran a terme a l’empara d’aquest conveni, 
s’estableix com a eina bàsica el programa anual d’actuacions 2018, que consta com a 
annex d’aquest conveni, i defineix les accions que assumeixen tant el CTFC i la 
Diputació de Girona, en compliment dels objectius pactats amb un pressupost 
desglossat dels costos de personal propi assignades a aquestes tasques i/o la 
previsió de factures de Tercers. 
Tercer. COMISSIÓ DE SEGUIMENT. Per tal de garantir el correcte desenvolupament 
del conveni, facilitar la comunicació de les iniciatives de les parts signatàries i poder 
resoldre els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest 
conveni, així com les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest, es crea 
una comissió de seguiment. 
La comissió de seguiment, d'acord amb un calendari prèviament acordat, es reunirà 
com a mínim de forma semestral per avaluar el desenvolupament correcte de les 
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actuacions previstes en el programa anual, així com per consensuar el programa 
d’actuacions d’anys següents. 
La comissió de seguiment tindrà la composició següent: 

—dos representants tècnics designats per la Diputació de Girona; 
—dos representants del CTFC. 

Quart. OBLIGACIONS DE LES PARTS 
La Diputació de Girona es compromet a:  
-Subvencionar les actuacions amb una aportació econòmica màxima al CTFC de 

20.000 €, corresponent al 80,6% de la despesa total de les actuacions 
desenvolupades en el present conveni. 

-Posar a disposició el personal i mitjans necessaris per al bon desenvolupament i 
execució d’aquest conveni. 

El CTFC, es compromet a: 
-Executar les actuacions que li pertoquen d’acord amb l’annex i assumir el 19,4% del 

cost d’aquestes, amb un import de despesa de 4.826,26 €. 
-Posar a disposició el personal i mitjans necessaris per al bon desenvolupament i 

execució d’aquest conveni. 
Cinquè. DESPESES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció que es concedeix té 
caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es detallen en 
l’annex d’aquest conveni com a programa d’actuacions 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 podran considerar com a subvencionables les despeses de personal. Es podran 
considerar com a subvencionables les despeses generals (telèfon, llum, etc.) per 
import màxim del 19% de les despeses del projecte.  
No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA si aquesta despesa és 
recuperable. 
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 de 2018 i 
finalitza el 31 de desembre de 2018. 
Sisè. COMPATIBILITAT AMB ALTRES INGRESSOS. 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.  
Setè. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. El beneficiari accepta la subvenció, així 
com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en 
aquest conveni. 
Vuitè 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 tècnica justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar 
una descripció de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com l’explicació del 
compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació 
de Girona. 
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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 o altre document legalment vàlid.  
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 pacte Onzè d’aquest 
conveni. 
e) En cas que hi hagi despeses de personal, fulls mensuals de dedicació temporal a 
les diferents tasques en què consti la dedicació desglossada en dies i hores a cada 
tasca, signats per cada persona i pel seu cap, els justificants de despesa 
corresponents i un certificat signat que acrediti la dedicació de forma argumentada. 
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 pacte Sisè, 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. 
Novè. AFECTACIÓ DELS BÉNS. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els 
béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 
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, el període mínim és de 5 anys i 
les circumstàncies expressades en el paràgraf anterior s’han de fer constar en 
l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en qualsevol cas, en el registre públic 
corresponent, i cal indicar-hi l’import de la subvenció concedida. 
Desè. PAGAMENT. Es preveu el pagament d’una bestreta del 25 % de la subvenció 
total al CTFC, en concepte de pagament a justificar, un cop s’hagi signat el conveni, 
prèvia sol·licitud del CTFC. 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. 
Onzè. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada.  
Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona 
al web de l’entitat, a la portada dels documents tècnics que elabori amb aquesta 
subvenció i a les publicacions que faci amb ajut d’aquesta subvenció. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 



 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 66

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

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

Dotzè. 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. 
Tretzè. SUBCONTRACTACIÓ. Es permet que l’entitat beneficiària subcontracti les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat beneficiària. 
Catorzè. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de Girona 
que ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que 
s’han tingut en compte per concedir la subvenció.  
Una vegada s’hagi aprovat el conveni corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. 
Quinzè. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT. La Diputació de Girona 
podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el 
beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora 
corresponent en els supòsits següents: 

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

b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni. 
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
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El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà el president de la Diputació. 
Setzè. VERIFICACIÓ I CONTROL. La Diputació de Girona té la facultat de verificar 
pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual 
té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.  
El beneficiari i els Tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
Dissetè. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. El 
beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats 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. 
Divuitè. 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. 
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Dinovè. 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. 
Vintè. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la 
seva signatura i finalitzarà el 15 de juny de 2019 i podrà ser prorrogat, fins a un 
màxim de 4 anys, per acord de les parts mitjançant addenda. En cas de pròrroga, 
l’addenda establirà el programa d’actuacions per a l’any corresponent, l’import i 
percentatge de subvenció i els terminis d’execució i de justificació. L’òrgan competent 
per aprovar les possibles addendes de pròrroga per part de la Diputació de Girona 
serà la Junta de Govern. 
Vint-i-unè. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa 
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa 
aplicable. 
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu 
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són 
competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
Vint-i-dosè. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni: 
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts  
L'acord unànime de tots els firmants. 
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el 
conveni per cadascuna de les parts. 
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis. 
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest 
conveni per duplicat exemplar. 
ANNEX I 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSORCI DEL CENTRE TECONÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA PER AL 
FOMENT DE LA BIOMASSA I LA RECERCA ENS ESPAIS AGRÍCOLES I 
FORESTALS DE  LES COMARQUES DE GIRONA 
PROPOSTA DE PROGRAMA D’ACTUACIONS  2018 
Antecedents 
Aquest programa d’actuacions dóna compliment a allò que estableix la clàusula 
Tercera del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el CTFC, que 
preveu que el conveni esmentat es desplegarà mitjançant l’aprovació del present 
programa bianual. 
Es tracta d’una previsió necessària si, tal com diu el conveni, el programa de treball 
ha de permetre la valoració de les actuacions. 
D’acord amb les consideracions precedents i amb la voluntat de col·laboració 
expressada al conveni per totes les parts que el signen, s’acorda per als anys l’any 
2018 el programa de treball següent. 
Contingut bàsic del programa de treball 
En el marc d’actuació d’aquest s’estableix el programa de treballs per 2018: 
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BLOC A: Biomassa forestal: Promoció producció i consum de biomassa forestal 
procedent de la gestió forestal local i sostenible. 
 Avaluació funcionament i subministrament d’estella forestal procedent de la 

Gestió Forestal Sostenible de les calderes instal·lades en el marc del conveni 
de col·laboració per desenvolupar la fase pilot del pla de foment de la 
biomassa forestal per a usos tèrmics a Catalunya.  

1. Acció 1: Avaluació funcionament i subministrament d’estella 3 calderes 
Avaluació funcionament i subministrament d’estella forestal procedent 
de la Gestió Forestal Sostenible de calderes instal·lades en el marc de 
la campanya de subvencions e la Diputació de Girona per a la 
instal·lació de calderes de biomassa i xarxes de calor en edificis 
públics municipals 

2. Acció 2: Avaluació funcionament i subministrament d’estella 7 calderes. 
Enquestes a usuaris, tècnics i polítics dels municipis  on s’han instal·lat 
calderes de biomassa amb suport de la Diputació de Girona per tal 
d’avaluar el grau de satisfacció i per detectar possibles punts forts i 
punts febles de la instal·lació. 
Acció 3: Realització d’enquestes en 10 municipis amb calderes de 
biomassa instal·lades amb el suport de la Diputació de Girona. 

 Elaboració protocol per tècnics municipals o responsables de manteniment de 
les instal·lacions, per tal de que tinguin un protocol de seguiment propi. 
Desenvolupament i posada en marxa del protocol. 

Acció 4: Protocol manteniment instal·lacions. 
Acció 5: Desenvolupament i poda en marxa del protocol i realització 
d’una sessió formativa   

 Desenvolupament d’un model de pla executiu d’aprofitament agrupat de 
biomassa local per al subministrament de biocombustibles en calderes 
municipals 

Acció 6: Metodologia pla executiu d’aprofitament agrupat de biomassa 
local 

BLOC B: Boscos vells i reserves forestals 
 Desenvolupament metodològic i validació a camp del seguiment de reserves 

forestals, a través de parcel·les d’estudi permanent per tal d’avaluar la millora 
de la biodiversitat en boscos a dinàmica lliure 

Acció 7: Revisió de la metodologia i protocol de mesura de les reserves 
forestals en funció dels indicadors Europarc. 

 Estudi i seguiment en base indicadors de vitalitat, estructura , resiliència i 
biodiversitat de  parcel·les permanents instal·lades en les reserves forestals 

Acció 8: Remesura de 7 parcel·les permanents i anàlisi d’indicadors de 
boscos madurs d’Europarc, tractament de dades, elaboració de fitxes 
de seguiment i informe final de seguiment de l’evolució de les 7 
reserves avaluades. 
Acció 9: Instal·lació i mesura de parcel·les permanents en 7 rodals 
nous de la xarxa de reserves forestals de la Diputació de Girona, 
tractament de dades, elaboració de fitxes de seguiment i informe final. 

 Disseny i proposta de gestió per a l’aplicació de criteris de silvicultura de 
l’arbre individual incorporant criteris de millora de la biodiversitat en fagedes 
de Matagalls,  propietat de la Diputació de Girona. 
       Acció 10: Elaboració d’una proposta de gestió de silvicultura d’arbre 
individual, directrius tècniques de l’execució, marcatge de 10 ha i informe final.  
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Calendari de treball 
Atenent al termini de tramitació administrativa del conveni, s’estableix el següent 
calendari de treball per tal de desplegar aquest programa: 
Maig-Juny 2018: Constitució de la Comissió de Seguiment i Primera reunió d’aquesta. 
En el següent cronograma s’adjunten a mode de referència la planificació de 
cadascuna de les accions 

ACCIONS 

2018 

5 6 7 8 9 10 11 12
Acció 
1: 

Avaluació funcionament i subministrament 
d’estella 3 calderes                 

Acció 
2: 

Avaluació funcionament i subministrament 
d’estella 7 calderes                 

Acció 
3: 

Realització d’enquestes en 10 municipis amb 
calderes de biomassa instal·lades amb el 
suport de la Diputació de Girona                 

Acció 
4: 

Protocol manteniment instal·lacions. 
                

Acció 
5: 

Desenvolupament idel protocol i realització 
d’una sessió formativa                   

Acció 
6: 

Metodologia pla executiu d’aprofitament 
agrupat de biomassa local                 

Acció 
7: 

Revisió de la metodologia i protocol de mesura 
de les reserves forestals en funció dels 
indicadors Europarc.                 

Acció 
8: 

Remesura de 7 parcel·les permanents i anàlisi 
d’indicadors , tractament de dades, elaboració 
de fitxes de seguiment i informe final                  

Acció 
9: 

Instal·lació i mesura de parcel·les permanents 
en 7 rodals nous , tractament de dades, 
elaboració de fitxes de seguiment i informe 
final.                 

Acció 
10: 

Elaboració d’una proposta de gestió de 
silvicultura d’arbre individual, directrius 
tècniques de l’execució, marcatge de 10 ha i 
informe final.                  

Pressupost i finançament del programa  
Pressupost d’acord amb el Conveni de col·laboració i cooperació entre la Diputació de 
Girona i el CFC:  

PRESSUPOST 2018       

Costos per conceptes:       

Accions 1,2,3,4,5 i 6: Biomassa forestal: Promoció producció i consum de biomassa 
forestal procedent de la gestió forestal local i sostenible. 

  Personal CTFC                                 7.743,81 € 

  Desplaçaments dietes/visites 
                                  865,00 
€  
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  Despeses laboratori                                1.475,00 € 

  Costos indirectes/generals                               2.380,73 € 

      SUBTOTAL                             12.464,54 € 

Accions 7, 8,9 i 10:  Boscos vells i reserves forestals   

  Personal CTFC                                 8.265,00 € 

  Desplaçaments dietes/visites                               1.323,00 € 

  Material de camp fungible i amortització 
                                  425,00 
€  

  Costos indirectes/generals                               2.348,72 € 

      SUBTOTAL                             12.361,72 € 
El finançament d’aquestes actuacions s’estableix en: 
La Diputació de Girona assumirà el 80,6% de la despesa equivalent a un import 
màxim de 20.000 euros, mentre que el CTFC assumirà el 19,4% restant amb un 
import màxim de 4.826,26 euros.” 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 20.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/46715 del pressupost d’enguany. 
 
Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i 
dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
Quart. Traslladar el present acord al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
20. JG971/000006/2018-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de l'addenda al 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret 
per a l'any 2018 (exp. 2018/6804) 

 
El Consorci Localret està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya, 
juntament amb les entitats municipalistes, i té la finalitat de fomentar, impulsar i 
coordinar el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació en 
l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant tota mena 
d’administracions, d’empreses i organismes relacionats amb el desplegament i 
explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions electròniques i 
l’administració electrònica. 
 
La Diputació de Girona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, 
està interessada en donar suport i potenciar la incorporació dels municipis en la 
implantació i utilització de les noves tecnologies de la informació, i en el 
desenvolupament de les xarxes de comunicacions electròniques a tots els municipis 
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de la província de Girona, i, especialment, en aquells que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. 
 
Des de la constitució del Consorci Localret s’ha anat produint una estreta 
col·laboració entre aquest ens i la Diputació de Girona en l’àmbit de l’assessorament 
als municipis en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de 
comunicacions electròniques en el territori, així com en les actuacions de suport als 
ajuntaments en l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 
Aquesta col·laboració es va manifestar en la signatura del Conveni interadministratiu 
entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret, en data 19 de maig de 2010. I, 
posteriorment, per raó d’una modificació dels estatuts, amb la  finalitat de fer possible 
la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de caràcter 
territorial es va signar un nou conveni amb data 22 de maig de 2015. 
 
La Junta de Govern és l’òrgan competent per aprovar convenis de col·laboració per 
delegació del president, en virtut de l’article 9.3 del Reglament orgànic de Diputació 
de Girona, que possibilita aquesta delegació; i en virtut del cartipàs de Diputació de 
Girona, aprovat en sessió extraordinària de 15 de juliol de 2015 i mantingut en la 
modificació acordada en la sessió extraordinària de 7 d'agost de 2018, es fa efectiva 
la delegació del president a favor de la Junta de Govern en matèria de convenis. 
 
Vistos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Noves 
Tecnologies, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consorci Localret per a l’any 2018, que es transcriu literalment tot seguit: 
 
«Addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci 
Localret 
»Intervenen 
D’una banda, el president de la Diputació de Girona, el senyor Miquel Noguer i 
Planas, d’acord amb el nomenament efectuat per acord del Ple de 31 de juliol de 
2018, i facultat per acord de la Junta de Govern de data _____________ de 2018, 
assistit pel senyor Jordi Batllori, secretari general de la Diputació. 
I de l’altra, el president del Consorci Localret, el senyor Xavier Fonollosa Comes, 
assistit en aquest acte pel senyor Jordi Cases i Pallarès, secretari general del 
Consorci. 
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascú intervé, així com la 
capacitat legal necessària per formalitzar aquesta addenda, i per això, 
»Manifesten 
I. Que mitjançant un acord del Ple de la Diputació de data 16 de desembre de 2014 
es va aprovar l’adhesió de la Diputació de Girona al Consorci Localret. En el mateix 
acte es van aprovar els estatuts del Consorci.  
II. Que el mateix acord va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre les 
dues entitats, en el qual es pacta l’aportació anual de la Diputació de Girona per a 
l’exercici 2015, així com la signatura de les corresponents addendes per determinar 
l’aportació anual de la Diputació en l’exercici corresponent. 
III. Que en base a aquests antecedents, i mitjançant la present addenda, les parts 
determinen l’aportació de la Diputació de Girona per a l’exercici 2018, d’acord amb els 
següents: 
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»Pactes 
Primer. L’objecte d’aquesta addenda al conveni de col·laboració interadministrativa 
entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret és la col·laboració entre la 
Diputació de Girona i el Consorci Localret per a l’exercici 2018. 
Segon. La Diputació de Girona, com a membre del Consorci Localret, contribuirà a les 
despeses de funcionament del Consorci mitjançant el pagament d’una quota de 
66.000 euros per a l’any 2018. 
I en prova de conformitat, signen aquesta addenda, per duplicat i a un sol efecte, en 
el lloc i data que tot seguit s’indiquen.   
Barcelona, Xavier Fonollosa Comes. President del Consorci local Localret. Jordi 
Cases i Pallarès. Secretari general 
Girona, Miquel Noguer i Planas. President de la Diputació de Girona. Jordi Batllori i 
Nouvilas. Secretari general». 
 
Segon. Aprovar la quota que la Diputació de Girona pagarà al Consorci Localret per 
l'any 2018, així com autoritzar i disposar la despesa de 66.000,00 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 510 4910 46700 del pressupost de 2018. 
 
Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura de l’addenda 
al conveni de col·laboració entre les dues entitats i de qualsevol altre document que 
sigui necessari per executar aquest acord, així com per resoldre els recursos que s’hi 
puguin interposar. D’aquestes resolucions se’n donarà compte a la Junta de Govern 
en la propera sessió que celebri. 
 
21. JG971/000009/2018-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de la 
convocatòria de subvencions per tal que museus i col·leccions de les 
comarques gironines que no s'hagin presentat a Primera convocatòria del 
2018  es dotin d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies (exp. 
2018/7135) 

 
El Departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona 
disposa d’una línia específica d’ajuts als museus i col·leccions de les comarques 
gironines destinada al finançament de despeses en l’àmbit de les noves tecnologies. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions als museus i col·leccions de les comarques 
gironines per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies, 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de gener de 2018, i publicades 
de forma definitiva al BOPG número 21 de 30 de gener de 2018 També s’ha aprovat 
una modificació de les bases anteriors pel Ple de la Diputació en la sessió de 7 
d’agost de 2018, que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) número 157, de 14 d’agost de 2018. 
 
Aquesta convocatòria està destinada a aquells museus i col·leccions de les 
comarques gironines que no s’hagin presentat a la Primera convocatòria de 
subvencions per a museus i col·leccions aprovada per Junta de Govern de 20 de 
març de 2018. 
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La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Noves Tecnologies, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions als museus i col·leccions de les comarques gironines per 
finançar projectes per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies per l’any 2018, el 
text de la qual es transcriu literalment a continuació: 

 
 “CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA «AJUTS PER TAL 
QUE MUSEUS I COL·LECCIONS DE LES COMARQUES GIRONINES QUE NO 
S’HAGIN PRESENTAT A LA 1ª CONVOCATORIA DEL 2018 ES DOTIN 
D'EQUIPAMENTS RELACIONATS AMB LES NOVES TECNOLOGIES»  
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a museus i col·leccions de les 
comarques gironines, dins del programa «Subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona, per tal que museus i 
col·leccions de les comarques gironines es dotin d’equipaments relacionats amb les 
noves tecnologies», d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel 
Ple de la Diputació en la sessió de 23 de gener de 2018 i publicades al BOP núm. 21, 
de 30 de gener de 2018. També s’ha aprovat una modificació de les bases anteriors 
pel Ple de la Diputació en la sessió de 7 d’agost de 2018, que es va publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 157, de 14 d’agost de 2018. 
Aquesta convocatòria està destinada a aquells museus i col·leccions de les 
comarques gironines que no s’hagin presentat a la Primera convocatòria de 
subvencions per a museus i col·leccions aprovada per Junta de Govern de 20 de 
març de 2018. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 2.307,68 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els 
següents:   
 

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

1.153,84€ 

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

1.153,84€ 

Total 2.307,68€ 
 
L’import assignat anteriorment a cada aplicació pressupostària podrà ser modificat en 
l’acord de concessió de les subvencions, sense superar l’import total de la 
convocatòria, en funció de les sol·licituds presentades en les diferents línies de 
subvenció, prèvia tramitació, si s’escau, de la modificació pressupostària 
corresponent. 
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3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de 
la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la documentació 
que preveu l’article 5 de les bases reguladores. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica ─EACAT per a 
ajuntaments i e-TRAM per a entitats─, han d’estar signades electrònicament 
mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya. 
 Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions dividint el total de l’import destinat a la 
convocatòria pel nombre de sol·licituds presentades. 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
l'esborrany de l'acta de la sessió de la Junta de Govern del dia 7-8-2018 
Termini per justificar 
El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat finalitza el 31 de març de 
2019. 
4. Termini de resolució i notificació 
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels 
quals s’hagi desestimat, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de la 
data en què s’adopti l’acord. 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la notificació. Alternativament, i de manera potestativa, s’hi pot 
interposar un recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el 
termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació formal. 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació, al tauler 
electrònic i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG. 
Els museus i col·leccions que en siguin beneficiaris hauran de fer constar el suport 
econòmic de la Diputació de Girona en la millora del seu equipament informàtic. Per 
fer-ho podran utilitzar, entre d’altres, la pàgina web, el tauler d'anuncis o un altre mitjà 
de comunicació o difusió, i s'haurà d'acreditar en la presentació del compte justificatiu 
mitjançant una fotografia, una impressió de la pàgina web i/o el certificat del 
secretari." 
 
Segon. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les 
esmentades bases, i fixar la dotació pressupostària, d’import 1.153,84 euros amb 
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càrrec a l’aplicació pressupostària 510 4910 76201 “Ajuts ajuntaments material 
informàtic per a museus i col·leccions”, i 1.153,84 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 510 4910 78000 “Ajuts a entitats no lucratives material informàtic per a 
museus i col·leccions”, del pressupost corporatiu de l’exercici 2018. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en 1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o directament 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en 
el termini de 2 mesos. 
 
22. JG971/000006/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 

Viària (013): Aprovació d'un conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Madremanya i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 
per a la millora d'un tram de la ctra. GIV-6701, amb una via verda lateral. 
(exp. 2018/6433) 

 
La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà 
per Madremanya. Aquesta carretera connecta diverses poblacions per una via que 
transcorre sensiblement paral·lela a la carretera C-66: Bordils, Sant Martí Vell, 
Madremanya, Monells i Corçà. 
 
Actualment tota la carretera està condicionada, amb l’amplada corresponent a la seva 
IMD, llevat del tram inicial, afectat per la futura construcció per part de la Generalitat 
de Catalunya de la variant de Bordils, i del tram entre Madremanya i Monells. 
 
Dins el pla d’actuació a la xarxa viària local es preveu l’execució del condicionament 
entre Madremanya i Monells pels anys 2019 i 2020, si les disponibilitats 
pressupostàries ho permeten. 
 
Els ajuntaments de Madremanya i de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura han 
manifestat la necessitat de que el tram de la carretera GIV-6701 entre Madremanya i 
Monells, tingui unes característiques suficients pel trànsit que hi circula i especialment 
per donar seguretat al trànsit lent, de vianants i ciclistes. En aquest sentit han 
manifestat el seu interès per executar paral·lelament a la nova traça una via verda 
que permeti circular amb tota seguretat a vianants i ciclistes. La Diputació de Girona 
considera oportuna la seva inclusió en l’actuació prevista, atès que aquesta actuació 
suposa una millora per a la seguretat viària i que actualment el projecte està en fase 
de redacció. 
 
El Servei de Xarxa Viària Local ha redactat un conveni per a la coordinació, tant a 
nivell de projecte com de realització, entre la Diputació de Girona i els Ajuntaments de 
Madremanya i de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura per a la realització del 
condicionament del tram entre Madremanya i Monells de la carretera GIV-6701, de 
Bordils a Corçà per Madremanya, amb les característiques que indica el vigent Pla 
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d'Infraestructures del Transport de Catalunya; i d'una via verda paral·lela a la 
carretera en el mateix tram indicat. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Madremanya, de 21 de juny de 2018, i la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, de 26 de juliol de 
2018, han aprovat aquest conveni. 
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona, l’Ajuntament de Madremanya i l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura per a la millora d'un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a 
Corçà per Madremanya, amb una via verda lateral: 
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit 
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per 
acord de la Junta de Govern de ---------. 
Ajuntament de Madremanya, representat pel seu alcalde president, Albert Peracaula i 
Boschsacoma, assistit pel secretari de la corporació, Josep Carreras i Fabrellas, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple de 2 de juny de 2018. 
Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, representat pel seu alcalde 
president, Salvi Casas i Camps, assistit pel secretari de la corporació, Gemma Prats i 
Mula, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern Local de 26 
de juliol de 2018. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1.La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-6701, de Bordils a 

Corçà per Madremanya. Aquesta carretera connecta diverses poblacions per una 
via que transcorre sensiblement paral·lela a la carretera C-66: Bordils, Sant Marti 
Vell, Madremanya, Monells i Corçà. 
Actualment tota la carretera està condicionada, amb l’amplada corresponent a la 
seva IMD, llevat del tram inicial, afectat per la futura construcció per part de la 
Generalitat de Catalunya de la variant de Bordils, i del tram entre Madremanya i 
Monells. 
Dins el pla d’actuació a la xarxa viària local es preveu l’execució del 
condicionament entre Madremanya i Monells pels anys 2019 i 2020, si les 
disponibilitats pressupostàries ho permeten. 

2.Els Ajuntaments de Madremanya i de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura 
han manifestat la necessitat de que el tram de la carretera GIV-6701 entre 
Madremanya i Monells, tingui unes característiques suficients pel trànsit que hi 
circula i especialment per donar seguretat al trànsit lent, de vianants i ciclistes. En 
aquest sentit han manifestat el seu interès per executar paral·lelament a la nova 
traça una via verda que permeti circular amb tota seguretat a vianants i ciclistes. 
La Diputació de Girona considera oportuna la seva inclusió en l’actuació prevista, 
atès que aquesta actuació suposa una millora per a la seguretat viària i tenint en 
compte que actualment el projecte està en fase de redacció. 

3.Dins el marc que ofereixen la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques 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 perquè les 
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administracions públiques de Catalunya subscriguin convenis en l'àmbit de les 
seves competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú, 
davant aquesta nova circumstància cal regular la incorporació d’aquestes 
actuacions tant a nivell de projecte com d’execució, per tal d’assegurar-ne la seva 
compatibilitat. 

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
1.  Objecte del conveni 

Constitueix l’objecte d'aquest conveni la coordinació, tant a nivell de projecte com 
de realització, entre la Diputació de Girona i els Ajuntaments de Madremanya i de 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura per a la realització del condicionament 
del tram entre Madremanya i Monells de la carretera GIV-6701, de Bordils a 
Corçà per Madremanya, amb les característiques que indica el vigent Pla 
d'Infraestructures del Transport de Catalunya; i d'una via verda paral·lela a la 
carretera en el mateix tram indicat. 
La via verda se situarà al costat nord de la carretera, en la zona de domini públic 
que defineix l'article 34 de la vigent Llei de carreteres, aprovada per Decret 
legislatiu 2/2009, de 25 d'agost. La seva amplada serà de 2,5 metres i tindrà un 
paviment de sauló o material similar. 

2. Obligacions de la Diputació de Girona 
1.  Projecte. La Diputació de Girona redactarà el projecte del condicionament de la 

carretera en el qual s'hi inclourà el projecte corresponent a la via verda. En ell es 
preveuran les obres necessàries de forma totalment diferenciada per tal que es 
puguin executar conjuntament o de forma separada. 

2.  Obres. La Diputació de Girona tramitarà fins a la seva aprovació el projecte 
indicat i contractarà, expropiarà els terrenys necessaris i executarà les obres de 
la carretera depenent de les disponibilitats pressupostàries. Quan això succeeixi 
es poden donar dos supòsits per a l'execució de la via verda: 
a.  Que ambdós Ajuntaments sol·licitin l’execució simultània de la via verda amb 

les obres de condicionament de la carretera i acreditin la disponibilitat dels 
fons necessaris i l’autorització de la despesa corresponent a l'import de la via 
verda (sense treballs previs, demolicions i moviment de terres), abans que la 
Diputació iniciï la licitació de les obres del condicionament. En aquest supòsit 
les obres es licitaran de forma conjunta, talment com una de sola. La 
Diputació de Girona aportarà els treballs de direcció de les obres i de 
coordinació de seguretat i salut, així com l'import dels treballs previs, 
demolicions i les obres del moviment de terres de la via verda.  

b.  Que ambdós Ajuntaments no hagin garantit la disponibilitat dels fons 
necessaris indicats en el supòsit anterior. En aquest cas la Diputació 
únicament licitarà i executarà les obres de la carretera. La via verda restarà 
per ser executada en la seva totalitat i de forma diferenciada en el temps a 
càrrec dels Ajuntaments de Madremanya i de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní 
de l’Heura, prèvia autorització de la Diputació de Girona. 

3. Obligacions de l’Ajuntament de Madremanya i l’Ajuntament de Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l’Heura 

1.  Els Plens dels Ajuntaments de Madremanya i de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní 
de l’Heura donaran la conformitat al projecte de condicionament del tram de la 
carretera, amb la via verda inclosa, així com a la solució que es doni al trasllat 
dels serveis municipals afectats per les obres, si n’hi hagués. Els serveis afectats 
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es col·locaran sempre dins la franja de domini públic expropiada, fora de l'aresta 
d'esplanació.  

2.  Els Ajuntaments de Madremanya i de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura 
assumiran, respectivament i condicionat a la preceptiva habilitació del crèdit 
pressupostari adequat i suficient, el cost del trasllat dels diferents serveis 
municipals (abastament d'aigua potable, clavegueram, enllumenat, etcètera) 
afectats per les obres, i autoritzaran la despesa corresponent de forma prèvia a la 
licitació. 

3. Els Ajuntaments de Madremanya i de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura 
en el cas que vulguin executar la via verda amb posterioritat a l’execució de les 
obres de condicionament de la carretera sol·licitaran en el seu moment a la 
Diputació de Girona l'autorització corresponent per a l'execució de la via verda, 
que ocuparà parcialment o totalment la franja expropiada de domini públic 

4.  Els Ajuntaments de Madremanya i de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, 
en el cas que vulguin que s’executi la via verda de forma simultània a les obres 
de condicionament, assumiran íntegrament el seu cost efectiu (sense treballs 
previs, demolicions i moviment de terres), i autoritzaran la despesa corresponent 
de forma prèvia a la licitació. 

5.  Els Ajuntaments de Madremanya i de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura 
aportaran a la Diputació de Girona els fons necessaris per al finançament íntegre 
de les partides que els corresponguin Segons els apartats anteriors en la forma 
que se se’ls indiqui. A aquest efecte: 
1r.  Presentaran certificat de l’acord de Ple que doni conformitat al projecte i 

autoritzi la despesa que en resulti. 
2n.  Abonaran l’import corresponent a cada certificació de forma successiva a 

mesura que es vagin emetent dins el termini d’un mes des que la Diputació 
de Girona els ho comuniqui. 

3r.  Es faran càrrec de les desviacions del cost de les obres d’execució de la via 
verda i dels serveis afectats municipals que es puguin produir. 

6. Els Ajuntaments de Madremanya i de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura 
una vegada les obres finalitzades seran responsables, en la part que els 
correspongui, de la vigilància i conservació integral de la via verda i dels serveis 
municipals afectats a partir del moment que es recepcioni aquesta. A aquest 
efecte, la Diputació de Girona traslladarà als Ajuntaments còpia de l’acta de 
recepció. 

4.Termini de vigència i pròrrogues 
Aquest conveni serà vàlid i eficaç des de l'última signatura d'aquest i el seu 
termini de vigència serà de tres anys, prorrogable per dos anys més pel cas que 
per causes justificades no s'haguessin acomplert els compromisos assolits, 
excepte l’obligació de pagament inclosa en el pacte Tercer núm. 5.2 que no 
s’extingirà fins al seu pagament íntegre i el pacte núm. 6, que tindrà caràcter 
indefinit. 

5.Responsabilitat de les parts 
Les responsabilitats de tot tipus que es puguin derivar respecte a la via verda 
objecte d’aquest conveni correspondrà als Ajuntaments de Madremanya i de 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. 
No obstant això, la responsabilitat que es generi durant l’execució de les obres o 
bé amb posterioritat però derivada d’una deficient execució correspondrà a 
l’empresa adjudicatària d'aquestes en els termes que disposa la legislació vigent. 

6.Resolució 
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Aquest conveni es resoldrà per desistiment o incompliment de les obligacions 
assumides per part d'una de les entitats que intervenen. En aquest cas, 
l’Ajuntament que incompleix haurà d’assumir totes les despeses que la Diputació 
hagués realitzat i els danys i perjudicis que aquesta situació generés. 

7.Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en relació amb 
aquest conveni. En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es resoldran 
per la jurisdicció contenciosa administrativa.” 

 
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord als Ajuntaments de Madremanya i de Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l’Heura i a Intervenció pel seu coneixement i efectes 
procedents. 
 
Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
 
23. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
24. 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. 
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