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Excma. Diputació de Girona 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM. 975  

 
 
 
 

Número: 975   
Caràcter: Ordinària 
Data: 30 d'octubre de 2018 
Hora d’inici: 10.15 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2018/8632 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Albert Piñeira i Brosel President acctal. 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta 3a 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Han excusat la seva absència 
 
Sr. Miquel Noguer i Plans President 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 1r 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat 
Sr. Joaquim Felip i Gayolà Diputat 
Sr. Pere Maluquer i Ferrer Diputat 
Sr. Juan José Serrán i Báez Cap de Gabinet de Presidència 
 
 
 
Ordre del dia 
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1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 
d’octubre de 2018 

2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local 

 
 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 
3. JG975/000001/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 

CENTEB; Cooperació Cultural (017): Convocatòria anticipada del VI Concurs 
dels programes pedagògics i divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació de 
Girona - curs 2018-2019 (exp. 2018/6731) 

4. JG975/000002/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Girona per al finançament de les produccions del Festival 
Temporada Alta 2015 (exp. 2018/8341) 

5. JG975/000003/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Llançà per al finançament del Festival Katatonic (exp. 
2018/7508) 

6. JG975/000005/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Auditori Palau de Congressos per al finançament del funcionament 
ordinari_Programació i serveis artístics 2018 (exp. 2018/8429) 

7. JG975/000006/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Acceptar les renúncies presentades per 
diverses entitats de les subvencions concedides dins la convocatòria de creació 
de públics per a la cultura (exp. 2018/358) 

8. JG975/000007/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Esmena resolució convocatòria 
subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni 
cultural i la memòria històrica, en el marc del programa Indika, curs 
2018/2019_Can Quintana. Museu de la Mediterrània. (exp. 2018/314) 

9. JG975/000008/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Acceptar la renúncia presentada per 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners a la subvenció concedida per a 
l'edició del llibre "10 anys de Sant Jordi" (exp. 2018/3473) 

10. JG975/000003/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi destí de 
despeses corrents a inversions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2018 de diversos ajuntaments (exp. 2018/507) 

11. JG975/000007/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Roses, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2017 (exp. 2017/1534) 

12. JG975/000011/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de destí 
de la subvenció de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, dins el Fons de 
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Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018 per actuacions en camins (exp. 
2018/1223) 

13. JG975/000013/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023); Modificació de l'acord de 
creació de l'Oficina de Supervisió de Projectes. (Exp.2017/5321) 

14. JG975/000050/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Intervenció (010): Proposta d'aprovació de la liquidació del conveni de 
col·laboració entre l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció i la 
Diputació de Girona (exp. 2018/8153) 

15. JG975/000054/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Aprovar el conveni amb Ajuntament de Viladrau pel 
programa El Montseny a l'Escola 2018, CN/434 (exp. 2018/5176) 

16. JG975/000003/2018-11-15PPCMIA; 11-Proposta Pres. Conserv. de Música 
Isaac Albéniz; Conservatori de Música: Acceptació subvenció per al sosteniment 
del funcionament de conservatoris de música de titularitat de les corporacions 
locals curs 2016-2017 de Generalitat de Catalunya (exp. 2018/100) 

 
 

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
17. JG975/000034/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Acceptar la renúncia presentada per l'Escola 
Castanyer a la subvenció del programa D "neda a l'escola". (exp. 2018/1896) 

18. JG975/000035/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Acceptar la renúncia presentada pel Club Twirling 
Sant Feliu de Guíxols a la subvenció del programa B4 "Suport a la participació 
en esdeveniments esportius". (exp. 2018/3744) 

19. JG975/000037/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Consell Comarcal de la 
Cerdanya pel Programa Esport Blanc Escolar (exp. 2018/8410) 

20. JG975/000027/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria anticipada de 
subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens 
locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). 
Anualitat 2019 (exp. 2018/8198) 

21. JG975/000028/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria anticipada de 
subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens 
locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 
(XSLPE).  Anualitat 2019. (exp.2018/8188) 

22. JG975/000029/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria anticipada de 
subvencions per fomentar projectes i actuacions de promoció i dinamització del 
comerç de proximitat. Anualitat 2019. (exp 2018/8196) 

23. JG975/000030/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria anticipada de 
subvencions per elaborar documents de planificació sectorial i plans d'actuació 
de desenvolupament local. Anualitat 2019. (exp.2018/8189) 

24. JG975/000031/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria anticipada de 
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subvencions del programa de suport a projectes singulars de desenvolupament 
econòmic. Anualitat 2019. (exp. 2018/8197) 

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

16 d’octubre de 2018 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 
d’octubre 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. JG975/000001/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Convocatòria anticipada 
del VI Concurs dels programes pedagògics i divulgatius, Això Pinta Bé, de 
la Diputació de Girona - curs 2018-2019 (exp. 2018/6731) 

 
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 per al programa “Indika”. El concurs dels programes 
pedagògics i divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació de Girona, forma part del 
projecte “Indika”. 
 
Els programes pedagògics i divulgatius de la Diputació de Girona posen en relació els 
alumnes de les escoles i els instituts amb els centres de conservació, difusió i 
interpretació del patrimoni natural i cultural del territori, incorporant valors per 
aconseguir la sensibilització i la responsabilització dels escolars amb el medi ambient 
i els béns culturals, la història i la memòria.  
 
Per això, la creació d'un concurs de dibuix i pintura esdevé una acció complementària 
per a l'alumnat tot propiciant la seva creativitat. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és fixar els criteris per als centres educatius que 
hagin realitzat alguna activitat en el marc dels programes «Indika» i «Del mar als 
cims» i que vulguin participar al concurs presentant un treball artístic que representi el 
patrimoni o tema estudiat en l'activitat pedagògica, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 de 
setembre de 2018, publicades al BOP núm. 190, 2 d’octubre 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 i l’informe del cap dels centres gestors de 
Cooperació Cultural i de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per 
al VI concurs dels programes pedagògics i divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació 
de Girona, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Convocatòria anticipada del VI Concurs dels programes pedagògics i 
divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació de Girona – curs 2018-2019 
1. Objecte i finalitat 
L’objecte d’aquesta convocatòria és fixar els criteris per als centres educatius que 
hagin realitzat alguna activitat en el marc dels programes «Indika» I «Del mar als 
cims» i que vulguin participar al concurs presentant un treball artístic o de relats que 
representi el patrimoni o tema estudiat en l'activitat pedagògica, d’acord amb les 
bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 
de setembre de 2018. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import màxim destinat a la convocatòria és de 6.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2019 500/3340/48001 3.000,00 € 

2019 300/1700/48016 3.000,00 € 

 Total 6.000,00 € 

L’autorització resta condicionada suspensivament a l'existència de crèdit adequat i 
suficient per al finançament en l'exercici pressupostari corresponent als quals s'imputa 
la despesa de les obligacions que se'n derivin. 
En cas de no esgotar les dotacions previstes, aquestes retornaran a les 
consignacions pressupostàries inicialment previstes en els pressupostos generals de 
la Diputació de Girona.  
3. Criteris de valoració 
D’acord a les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la 
sessió de 18 de setembre de 2018, publicades al BOP núm. 190, 2 d’octubre de 2018, 
per a la selecció de les obres finalistes i semifinalistes es tindrà en compte la qualitat 
de l’obra en relació amb l’edat de l’alumnat.  
4. Termini de presentació de sol·licituds 
La presentació dels treballs es farà de forma telemàtica a través del formulari 
específic que estarà disponible en el web dels programes pedagògics 
(http:www.programespedagogics.cat).  Els centres escolars podran presentar els 
treballs un cop duta a terme l’activitat subvencionada dins del curs escolar 2018-2019, 
en format JPG o PDF i podran participar en el concurs totes les obres que s'hagin 
enviat fins a l'1 de maig de l’any 2019. 
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5. Import de les subvencions 
L’import dels premis serà de 600 €, per als finalistes, i de 300 €, per als semifinalistes 
pels treballs guardonats en la modalitat del concurs artístic.  
Pel que fa a la modalitat de concurs de relats, l’import dels premis serà de 600 €, per 
als dos finalistes dels treballs guardonats. 
6. Termini de resolució i notificació  
6.1. Termini de resolució 
El termini per a emetre el veredicte del jurat serà, com a màxim, de 60 dies hàbils a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de les sol·licituds. 
S’entendran com a desestimades totes aquelles propostes que no s’hagin inclòs en el 
veredicte del jurat. 
6.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels 
quals s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data 
d’adopció de l’acord.  
Els beneficiaris, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar sense reserves el premi així com les condicions imposades en la 
concessió. S’entendrà aquesta acceptació si no s’ha expressat el contrari en el termini 
d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord. 
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de 
l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació.  
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al lloc web de la Diputació, i el 
seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà al BOPG.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 6.000,00 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2019 500/3340/48001 3.000,00 € 

2019 300/1700/48016 3.000,00 € 

 Total 6.000,00 € 

 
L’autorització resta condicionada suspensivament a l'existència de crèdit adequat i 
suficient per al finançament en l'exercici pressupostari corresponent als quals 
s'imputa la despesa de les obligacions que se'n derivin. 
 
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. 
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Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
4. JG975/000002/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una 
subvenció nominativa a l'Ajuntament de Girona per al finançament de les 
produccions del Festival Temporada Alta 2015 (exp. 2018/8341) 

 
L’Ajuntament de Girona ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
les produccions del Festival Temporada Alta 2015 i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2018/8341). 
 
L’any 2015 el Festival Temporada Alta es duia a terme des de l’Ajuntament de Girona. 
Seguint amb la línia de treball dels darrers anys, aquell any es va apostar per la 
producció i coproducció de diversos espectacles, per tal de generar projectes propis a 
la vegada que donar suport a la creació i als creadors de forma directa. 
 
Concretament, l’any 2015 el Temporada Alta impulsat per l’Ajuntament de Girona va 
produir quatre espectacles i va participar en 12 coproduccions. 
 
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. 
L’objectiu principal d’aquesta línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta 
cultural relacionada amb les arts escèniques, a la vegada que fomentar la implicació 
dels municipis en els projectes d’aquest tipus. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Girona, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Girona, per al finançament de les 
produccions del Festival Temporada Alta de 2015, 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 

2018/8341 Ajuntament de 
Girona 

P1708500B Festival 
Temporada 

Des de l’1 de 
gener fins al 
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Alta 
2015_Producci
ons 

31 de 
desembre de 
2015 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

716.661,,89 € 651.510,81 € € 100.000,00 € 15,34 % 651.510,81 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CENT MIL EUROS 
(100.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46236 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i 
està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 de 
desembre de 2015. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de Girona, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. 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 15,34 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest 
acord.  
 
Setè. Règim de justificació. L’Ajuntament de Girona ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 651.510,81,00 € corresponents a l’import de les despeses 
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
telemàtica al Registre General de la Diputació que ha de contenir la informació 
següent:  
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
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e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
l’activitat. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Ajuntament de Girona presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
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 
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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 Girona, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
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 Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
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. 
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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) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Girona. 
 
 
5. JG975/000003/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una 
subvenció nominativa a l'Ajuntament de Llançà per al finançament del 
Festival Katatonic (exp. 2018/7508) 

 
L’Ajuntament de Llancà ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
l’organització del primer festival de música alternativa “Katatonic” i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2018/7508). 
 
El Ktatonic Fest el primer festival de música alternativa de Llançà. Té com a principal 
objectiu apropar, potenciar i fomentar la música i la cultura underground en el territori i 
en la comarca de l’Alt Empordà. 
 
És un festival que va adreçat a un públic diferent del públic de masses. La paraula 
Underground es refereix a aquells moviments, manifestacions culturals o expressions 
artístiques que van a contracorrent de les modes de masses, del que la societat del 
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moment dictamina com a la cultura oficial. La cultura underground busca espais de 
crítica constructiva al cànons de conducta, culturals, etc, que marca la “cultura de 
masses”. En aquest punt resideix el tret diferencial d’aquest festival. Tot i ser un 
festival obert a tothom, aposta per un estil que, per ser poc massificat als canals de 
comunicació convencional, acull un col·lectiu molt específic de persones. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per a projectes educatius. L’objectiu d’aquesta 
línia és donar suport a la promoció de les arts escèniques, dins les quals s’hi engloben 
els festivals. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Llançà, 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 Llançà per al finançament de 
l’organització del primer festival de música alternativa, “Katatonic”, 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 

2018/7508 Ajuntament de 
Llançà 

P1709900C Festival de 
música 
alternativa, 
“Katatonic” 

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 
 

18.060,13 € 18.060,13 € 10.000,00 € 55,37 % 18.060,13 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46237 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.  
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Quart. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Ajuntament de Llançà accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 10.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 55,37 %, 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 Llançà ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
10.000,00 € 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 l’activitat. 

 
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, 
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encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Llançà. 
 
 
6. JG975/000005/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una 
subvenció nominativa a la Fundació Auditori Palau de Congressos per al 
finançament del funcionament ordinari_Programació i serveis artístics 
2018 (exp. 2018/8429) 

 
La Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del funcionament ordinari de la Fundació en l’exercici 
de 2018 i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/8429).  
 
L’Auditori de Girona es configura com un dels escenaris principals i de referència dins 
del panorama musical i cultural de la ciutat a través de la tasca realitzada a la 
Fundació Auditori Palau de Congressos. Dins els eixos principals de treball es destaca 
la diversitat de l’oferta, amb l’objectiu d’arribar a un ampli públic, d’acord amb els seus 
gustos i preferències musicals, i alhora treballar la recerca de nou públic. 
 
La programació musical de l’Auditori està treballada conjuntament amb agents 
culturals com Ibercamera, Festival de Jazz de Girona, Temporada Alta, Promoarts 
Músic, entre d’altres, fent possible concerts d’artistes de reconeguda trajectòria i 
reconegut prestigi internacional, nacional i estatal, sense oblidar el talent local, 
especialment en música moderna on mereix una línia de programació específica 
anomenada Cicle Càpsula. 
 
Des de l’Auditori es programen dues temporades estables de primavera i tardor, i el 
Festival Nits de Clàssica, programat entre els mesos de juny i juliol. Aquestes 
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temporades compten amb un fort reconeixement i un alt nivell de satisfacció per part 
del públic, refermant-se l’equipament, any rere any, com un punt neuràlgic de la vida 
cultural i musical gironina.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació amb equipaments culturals estratègics. El seu objectiu 
fonamental és garantir el manteniment de l’oferta cultural en el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Fundació Auditori – Palau de Congressos de Girona, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, 
per al finançament del funcionament ordinari de la Fundació 2018, 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 

2018/8429 Fundació Auditori 
Palau de 
Congressos de 
Girona 

G17900374 Despeses de 
programació – 
serveis 
artístics 

Des de l’1 de 
gener fins al 
31 de 
desembre de 
2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

1.849.250,00€ 460.000,00 € 110.000,00 € 23,91 %  460.000,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CENT DEU MIL EUROS, 
(110.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48010 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 de 
desembre de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat.  
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La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Aprovar la bestreta per l’import total que consta en el punt primer d’aquest 
acord, amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur 
a terme les actuacions inherents a aquesta aportació. El pagament es farà sense 
necessitat de constitució de fiança o garantia. Per a poder realitzar la bestreta, es 
requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció en el 
termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord. 
 
Sisè. Règim de justificació.  
La Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 460.000,00 € corresponents a l’import de les despeses de 
programació – serveis artístics, 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. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de març de 2019. 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, presenti la 
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
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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. 
 
Setè. 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. 
 
Vuitè. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Tretzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Catorzè. Notificar aquest acord a la Fundació Auditori Palau de Congressos de 
Girona. 
 
 
7. JG975/000006/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Acceptar les renúncies 
presentades per diverses entitats de les subvencions concedides dins la 
convocatòria de creació de públics per a la cultura (exp. 2018/358) 

 
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 

2018/3165 C. L. 
XXX-
992W Catalan Heart 12.200,00 € 10.200,00 € 17,50 0,320 3.267,30 € 

TOTAL 3.267,30 € 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de 7 d’agost de 2018, va aprovar la 
concessió a les entitats que havien quedat en llista d’espera 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 
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2018/3363 M. V. 
XXX-
374M 

Documental 
“Diàlegs 
amb el mar” 19.800,00  15.000,00 € 7,5 0.13 500,00 € 

TOTAL 500,00 € 

 
Amb data 10 d’octubre de 2018, C. L. N., amb NIF XXX-992W, ha presentat una 
comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 3.267,30 € concedida per la 
Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al finançament del projecte Catalan Heart, 
exp. 2018/3165. (Registre d’entrada: 1-2018-017078-1).  
 
Amb data 17 d’octubre de 2018, M. V., amb NIF XXX-374M, ha presentat una 
comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 500,00 € concedida per la 
Junta de Govern del 7 d’agost de 2018, per al finançament del Documental “Diàlegs 
amb el mar”, exp. 2018/3363. (Registre d’entrada: 1-2018-017459-1).  
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar formalment les renúncies presentades per C. L. , amb NIF XXX- 
992W, a la subvenció de 3.267,30 € concedida per la Junta de Govern del 5 de juny 
de 2018, per al finançament del projecte Catalan Heart, exp. 2018/3165. (Registre 
d’entrada: 1-2018-017078-1) i per M. V. , amb NIF XXX-374M, a la subvenció de 
500,00 € concedida per la Junta de Govern del 7 d’agost de 2018, per al finançament 
del Documental “Diàlegs amb el mar”, exp. 2018/3363. (Registre d’entrada: 1-2018-
017459-1).  
 
Segon. Cancel·lar els documents comptables corresponents a les subvencions 
concedides, per l’import total de TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS 
AMB TRENTA  CÈNTIMS (3.767,30 €). 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les entitats detallades en el punt primer. 
 
 
8. JG975/000007/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Esmena resolució 
convocatòria subvencions als centres de conservació, difusió i 
interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del 
programa Indika, curs 2018/2019_Can Quintana. Museu de la Mediterrània. 
(exp. 2018/314) 

 
Havent-se detectat un error en la tipologia de jornada de l’activitat “Observació de la 
comarca a vista d’ocell” de Can Quintana. Museu de la Mediterrània, amb el NIF 
Q1700569E, en el contingut de l’acord adoptat per la Junta de Govern del dia 15 de 
maig de 2018, relatiu a l’aprovació de la resolució de la convocatòria de subvencions 
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa Indika, de recursos  educatius de la Diputació de 
Girona – curs 2018-2019, en el punt primer de l’acord, on diu: 
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“Primer. Resoldre la convocatòria i incorporar al programa “Indika” de patrimoni 
cultural i educació en el curs escolar 2018-2019, els recursos didàctics que es 
detallen a continuació: 
(...) 

Núm. Exp. 2018/3028 Beneficiari: Can Quintana. Museu de la Mediterrània NIF Q1700569E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Mediterranean Museum: 
Guided Tour 

Patrimoni 
Etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,25 

Cerquem els sons de la 
Mediterrània 

Patrimoni 
Etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 9 

Escoltem la Mediterrània 
Patrimoni 
Etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,05 

Dansa creativa de 
llegenda! Els pirates i els 

gegants del Montgrí 

Patrimoni 
Artístic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,5 

La fantàstica història de 
l"'Atrapasons" 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 7,00 € 2,25 € 4,75 € 8 

El Museu de la 
Mediterrània 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,75 

La pirateria al litoral 
mediterrani 

Patrimoni 
Arquitectònic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,25 

L'escenari de la novel·la 
"Sol·litud". Itinerari literari 

Patrimoni 
Literari 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,25 

Com es vivia a la 
Torroella medieval? 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 9,05 

Les llegendes de 
Torroella de Montgrí 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 6,5 

El Castell del Montgrí, 
pedra a pedra 

Patrimoni 
Arquitectònic 

sencera 5,50 € 3,15 € 2,35 € 9,25 
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Assaboreix la 
mediterrània 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,75 

L'Estartit. Evolució d'un 
poble costaner 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 6,25 

La transformació del 
paisatge del Parc Natural 
del Massís del Montgrí, 

les Illes Medes i ... 

Paisatges 
culturals 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,5 

Essències mediterrànies 
Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

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

Genís de Torroella de 
Montgrí 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 9,05 

Fem de prehistòrics: el 
foc i les eines 

Patrimoni 
Arqueològic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Construïm el Castell del 
Montgrí 

Patrimoni 
Arquitectònic 

sencera 5,50 € 3,15 € 2,35 € 9,75 

Observació de la 
comarca a vista d'ocell 

Paisatges 
culturals 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 8,75 

La Mina d'aigua, font de 
vida 

Patrimoni 
Arquitectònic 

mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,25 

Construïm un instrument 
de canya 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Una cova prehistòrica al 
Montgrí! El Cau del Duc 

Patrimoni 
arqueològic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,25 

 
(...)”,  ha de dir: 
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“Primer. Resoldre la convocatòria i incorporar al programa “Indika” de patrimoni 
cultural i educació en el curs escolar 2018-2019, els recursos didàctics que es 
detallen a continuació: 
(...) 

 

Núm. Exp. 2018/3028 Beneficiari: Can Quintana. Museu de la Mediterrània NIF Q1700569E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Mediterranean Museum: 
Guided Tour 

Patrimoni 
Etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,25 

Cerquem els sons de la 
Mediterrània 

Patrimoni 
Etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 9 

Escoltem la Mediterrània 
Patrimoni 
Etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,05 

Dansa creativa de 
llegenda! Els pirates i els 

gegants del Montgrí 
Patrimoni Artístic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,5 

La fantàstica història de 
l"'Atrapasons" 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 7,00 € 2,25 € 4,75 € 8 

El Museu de la 
Mediterrània 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,75 

La pirateria al litoral 
mediterrani 

Patrimoni 
Arquitectònic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,25 

L'escenari de la novel·la 
"Sol·litud". Itinerari literari 

Patrimoni Literari mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,25 

Com es vivia a la Torroella 
medieval? 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 9,05 

Les llegendes de Torroella 
de Montgrí 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 6,5 

El Castell del Montgrí, 
pedra a pedra 

Patrimoni 
Arquitectònic 

sencera 5,50 € 3,15 € 2,35 € 9,25 

Assaboreix la mediterrània 
Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,75 

L'Estartit. Evolució d'un 
poble costaner 

Patrimoni 
etnològic i 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 6,25 
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etnogràfic 

La transformació del 
paisatge del Parc Natural 

del Massís del Montgrí, les 
Illes Medes i ... 

Paisatges 
culturals 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,5 

Essències mediterrànies 
Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

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

de Torroella de Montgrí 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 9,05 

Fem de prehistòrics: el foc 
i les eines 

Patrimoni 
Arqueològic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Construïm el Castell del 
Montgrí 

Patrimoni 
Arquitectònic 

sencera 5,50 € 3,15 € 2,35 € 9,75 

Observació de la comarca 
a vista d'ocell 

Paisatges 
culturals 

sencera 5,50 € 3,15 € 2,35 € 8,75 

La Mina d'aigua, font de 
vida 

Patrimoni 
Arquitectònic 

mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,25 

Construïm un instrument 
de canya 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Una cova prehistòrica al 
Montgrí! El Cau del Duc 

Patrimoni 
arqueològic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,25 

 
 (...)" 
 
D’acord amb el que estableix l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques “Revocació i 
rectificació d’errors: Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials , de fet o 
aritmètics existents en els seus actes”. 
 
Tenint en compte que procedeix rectificar l’error produït, vist l’informe de la cap del 
centre gestor, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Modificar el punt primer de l’acord de Junta de Govern de dia 15 de maig de 
2018, relatiu a l’aprovació de la resolució de la convocatòria de subvencions als 
centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa Indika, de recursos educatius de la Diputació de 
Girona – curs 2018-2019, de manera que on ara consta : 
 
“Primer. Resoldre la convocatòria i incorporar al programa “Indika” de patrimoni 
cultural i educació en el curs escolar 2018-2019, els recursos didàctics que es 
detallen a continuació: 
(...) 
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Núm. Exp. 2018/3028 Beneficiari: Can Quintana. Museu de la Mediterrània NIF Q1700569E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Mediterranean Museum: 
Guided Tour 

Patrimoni 
Etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,25 

Cerquem els sons de la 
Mediterrània 

Patrimoni 
Etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 9 

Escoltem la Mediterrània 
Patrimoni 
Etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,05 

Dansa creativa de 
llegenda! Els pirates i els 

gegants del Montgrí 

Patrimoni 
Artístic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,5 

La fantàstica història de 
l"'Atrapasons" 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 7,00 € 2,25 € 4,75 € 8 

El Museu de la 
Mediterrània 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,75 

La pirateria al litoral 
mediterrani 

Patrimoni 
Arquitectònic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,25 

L'escenari de la novel·la 
"Sol·litud". Itinerari literari 

Patrimoni 
Literari 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,25 

Com es vivia a la 
Torroella medieval? 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 9,05 

Les llegendes de 
Torroella de Montgrí 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 6,5 

El Castell del Montgrí, 
pedra a pedra 

Patrimoni 
Arquitectònic 

sencera 5,50 € 3,15 € 2,35 € 9,25 

Assaboreix la 
mediterrània 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,75 
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L'Estartit. Evolució d'un 
poble costaner 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 6,25 

La transformació del 
paisatge del Parc Natural 
del Massís del Montgrí, 

les Illes Medes i ... 

Paisatges 
culturals 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,5 

Essències mediterrànies 
Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

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

Genís de Torroella de 
Montgrí 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 9,05 

Fem de prehistòrics: el 
foc i les eines 

Patrimoni 
Arqueològic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Construïm el Castell del 
Montgrí 

Patrimoni 
Arquitectònic 

sencera 5,50 € 3,15 € 2,35 € 9,75 

Observació de la 
comarca a vista d'ocell 

Paisatges 
culturals 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 8,75 

La Mina d'aigua, font de 
vida 

Patrimoni 
Arquitectònic 

mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,25 

Construïm un instrument 
de canya 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Una cova prehistòrica al 
Montgrí! El Cau del Duc 

Patrimoni 
arqueològic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,25 

 
(...)”,  ha de dir: 
 
“Primer. Resoldre la convocatòria i incorporar al programa “Indika” de patrimoni 
cultural i educació en el curs escolar 2018-2019, els recursos didàctics que es 
detallen a continuació: 
(...) 
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Núm. Exp. 2018/3028 Beneficiari: Can Quintana. Museu de la Mediterrània NIF Q1700569E 

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ 
PREU 
FINAL PUNTUACIÓ 

Mediterranean Museum: 
Guided Tour 

Patrimoni 
Etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 7,25 

Cerquem els sons de la 
Mediterrània 

Patrimoni 
Etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 9 

Escoltem la Mediterrània 
Patrimoni 
Etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 8,05 

Dansa creativa de 
llegenda! Els pirates i els 

gegants del Montgrí 
Patrimoni Artístic mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,5 

La fantàstica història de 
l"'Atrapasons" 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 7,00 € 2,25 € 4,75 € 8 

El Museu de la 
Mediterrània 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6,75 

La pirateria al litoral 
mediterrani 

Patrimoni 
Arquitectònic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,25 

L'escenari de la novel·la 
"Sol·litud". Itinerari literari 

Patrimoni Literari mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,25 

Com es vivia a la Torroella 
medieval? 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 9,05 

Les llegendes de Torroella 
de Montgrí 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 6,5 

El Castell del Montgrí, 
pedra a pedra 

Patrimoni 
Arquitectònic 

sencera 5,50 € 3,15 € 2,35 € 9,25 

Assaboreix la mediterrània 
Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 6,75 

L'Estartit. Evolució d'un 
poble costaner 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 6,25 

La transformació del 
paisatge del Parc Natural 

del Massís del Montgrí, les 
Illes Medes i ... 

Paisatges 
culturals 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,5 
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Essències mediterrànies 
Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

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

de Torroella de Montgrí 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 9,05 

Fem de prehistòrics: el foc 
i les eines 

Patrimoni 
Arqueològic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Construïm el Castell del 
Montgrí 

Patrimoni 
Arquitectònic 

sencera 5,50 € 3,15 € 2,35 € 9,75 

Observació de la comarca 
a vista d'ocell 

Paisatges 
culturals 

sencera 5,50 € 3,15 € 2,35 € 8,75 

La Mina d'aigua, font de 
vida 

Patrimoni 
Arquitectònic 

mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,25 

Construïm un instrument 
de canya 

Patrimoni 
etnològic i 
etnogràfic 

mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,75 

Una cova prehistòrica al 
Montgrí! El Cau del Duc 

Patrimoni 
arqueològic 

mitja 5,50 € 2,25 € 3,25 € 7,25 

 
 (...)" 

 
Segon. Traslladar aquest acord a Can Quintana. Museu de la Mediterrània. 
 
9. JG975/000008/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Acceptar la renúncia 
presentada per l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners a la subvenció 
concedida per a l'edició del llibre "10 anys de Sant Jordi" (exp. 2018/3473) 

 
En data 3 de juliol de 2018, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 731,93 
euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners amb NIF P1719100H, per a la 
publicació del llibre “10 anys de Sant Jordi”. (Exp. 2018/3473). 
 
Amb data 11 d’octubre de 2018 l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha 
presentat un escrit de renúncia de la subvenció esmentada (núm. de registre 
d’entrada 1-2018-017166-2). En l’escrit de renúncia exposen que per motius 
pressupostaris no es podrà tirar endavant el projecte. 
 
D’acord amb aquests antecedents, i l’informe de la cap del servei de Comunicació 
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 l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners de la subvenció de 731,93 euros atorgada per la Junta de Govern 
de data 3 de juliol de 2018 per a l’edició del llibre “10 anys de Sant Jordi” (expedient 
2018/3473). 
 
Segon. Anul·lar el document comptable “D” núm. 920180006850 de data 20/06/2018 
per import de 731,93 euros a nom de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. 
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Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. 
 
 
10. JG975/000003/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi 
destí de despeses corrents a inversions del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2018 de diversos ajuntaments (exp. 2018/507) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 3 de maig de 
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2018 ( expedient núm. 2018/507) als següents ajuntaments: 
 
LLORET DE MAR   

Exp. 2018/938 CONCEDIT Subvenció 

Despeses corrents Millora de diferents carrers i espais al 
nucli antic i barris de la població i 
Millora infraestructures de serveis a 
diferents carrers de la població 

523.806,00 

TOTAL   523.806,00 

   

ESPINELVES   

Exp. 2018/543 CONCEDIT Subvenció 

Despeses d'inversió Reparació de vials i tancament de 
dipòsit 

30.835,00 

TOTAL   30.835,00 

   

   

SANT MIQUEL DE 
CAMPMAJOR 

  

Exp. 2018/1212 CONCEDIT Subvenció 

Despeses corrents Enllumenat públic 3.097,38 

Despeses d'inversió Instal·lació de dos dipòsits d'aigua 27.358,10 

Despeses d'inversió Projector 648,48 

Despeses d'inversió Instal·lació de dos dipòsits d'aigua 1.965,04 

TOTAL   33.069,00 
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EL FAR 
D'EMPORDÀ 

  

Exp. 2018/522 CONCEDIT Subvenció 

Despeses corrents Enllumenat públic i escoles 33.850,00 

TOTAL   33.850,00 

 
La convocatòria del Fons de Cooperació de i Cultural 2018 ha estat publicada a 
través de la BDNS. 
 
Vistos els expedients de sol·licitud de canvi de destí de diversos ajuntaments de les 
subvencions concedides dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, 
d'acord amb la Instrucció de control intern de la Diputació de Girona aprovada pel Ple 
en sessió del dia 20 de maig de 2014 i amb la Base 9a de les Bases d’execució del 
Pressupost de 2018 la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió 
Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Autoritzar als ajuntaments relacionats el canvi de destí de la subvenció que 
tenen concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2018: 
 
LLORET DE MAR     

Exp. 2018/938 CONCEDIT Subvenció CANVI Subvenció 

Despeses corrents Millora de diferents 
carrers i espais al nucli 
antic i barris de la 
població i Millora 
infraestructures de 
serveis a diferents 
carrers de la població 

523.806,00     

Despeses d'inversió     Millora de diferents 
carrers i espais al 
nucli antic i barris de 
la població i Millora 
infraestructures de 
serveis a diferents 
carrers de la població 

523.806,00 

TOTAL   523.806,00   523.806,00 

     

ESPINELVES     

Exp. 2018/543 CONCEDIT Subvenció CANVI Subvenció 
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Despeses corrents     Enllumenat públic i 
manteniment de 
carrers 

11.000,00 

Despeses d'inversió Reparació de vials i 
tancament de dipòsit 

30.835,00 Actuacionsen vials,  
tancament de dipòsit 
i nova variant BT 

19.835,00 

TOTAL   30.835,00   30.835,00 

     

     

SANT MIQUEL DE 
CAMPMAJOR 

    

Exp. 2018/1212 CONCEDIT Subvenció CANVI Subvenció 

Despeses corrents Enllumenat públic 3.097,38 Enllumenat públic 3.438,42 

Despeses d'inversió Instal·lació de dos 
dipòsits d'aigua 

27.358,10 Instal·lació de dos 
dipòsits d'aigua 

27.358,10 

Despeses d'inversió Projector 648,48 Projector 648,48 

Despeses d'inversió Instal·lació de dos 
dipòsits d'aigua 

1.965,04 Instal·lació de dos 
dipòsits d'aigua 

1.624,00 

TOTAL   33.069,00   33.069,00 

     

     

EL FAR 
D'EMPORDÀ 

    

Exp. 2018/522 CONCEDIT Subvenció CANVI Subvenció 

Despeses corrents Enllumenat públic i 
escoles 

33.850,00 Enllumenat públic i 
escoles 

10.202,57 

Despeses d'inversió     Adquisició dues 
finques 

23.647,43 

TOTAL   33.850,00   33.850,00 

     

 
 

El resum dels canvis és el següent: 
 
Ajuntament Despeses corrents Despeses 

d'Inversió 

 400/9420/46201 400/9420/76201 

Lloret de Mar -523.806,00 523.806,00 

Espinelves 11.000,00 -11.000,00 

Sant Miquel de 
Campmajor 

341,04 -341,04 

El Far d'Empordà -23.647,43 23.647,43 

  -536.112,39 536.112,39 
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Segon. Autoritzar la modificació de la despesa, d’acord amb l’apartat 5è de la base 
9a. d’execució del pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2018; modificar 
la redistribució dels crèdits entre les aplicacions pressupostàries aprovades a la 
convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2018 i autoritzar i 
disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i d’import següents 
 

PARTIDA 
 

 ALTA BAIXA 

400/9420/46201 
 

Despeses  corrents  536.112,39 

400/9420/76201 
 

Despeses d’inversió 536.112,39  

 
Tercer. 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 2018. 
 
Quart. Condicionar el lliurament de les subvencions, que són compatibles amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, 
al compte justificatiu, dintre del termini que finalitza: 

 

 Subvencions per a despeses corrents 
en serveis obligatoris15 de novembre 2018 

 Subvencions per a despeses en inversions 
i transferències de capital 30 de setembre 2019 

 
 
11. JG975/000007/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí 
subvenció de l'Ajuntament de Roses, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1534) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 16 de maig 
2017 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2017. A L’Ajuntament de Roses se li va concedir la subvenció del 
Fons de Cooperació Econòmica 2017 per a despeses d’inversió, d’acord amb el 
següent detall: 

 
 
 

Vista la petició de l’Ajuntament de Roses de canvi de destí de la subvenció concedida 
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 248.894,00 € per 
destinar-la a actuació substitució enllumenat públic sector urbanització Mas Mates. 
 

Concepte 
 

Pressupost Subvenció 

Projecte bàsic i executiu de reforma interior 
dels vestidors del pavelló poliesportiu 
municipal de Roses. 

326.340,50 248.894,00 
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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 Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Roses el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient 
2017/1534 pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte Concepte canvi 
destí 

Pressupost Subvenció 
Inicial 

Subvenció 
Final 

Projecte bàsic i 
executiu de reforma 
interior dels vestidors 
del pavelló poliesportiu 
municipal de Roses 

Projecte bàsic i 
executiu de reforma 
interior dels vestidors 
del pavelló 
poliesportiu municipal 
de Roses 

61.084,20 248.894,00 61.084,20 

 Substitució 
enllumenat públic 
sector urbanització 
Mas Mates. 
 

403.333,32  187.809,00 

Total    248.894,00 248.894,00 

 
Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Roses 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 2017 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, 
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de novembre 
de 2018 
 
 
12. JG975/000011/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de 
destí de la subvenció de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, dins el 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018 per actuacions en 
camins (exp. 2018/1223) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 3 de maig de 
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners se li va 
concedir la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2018 per actuacions en 
camins d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció 

2018/1223 Camins 
 

Arranjament camí  
Masserra 

6.836,50  2.700,00 € 
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Vista la petició de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 , d’import 
27.00,00 € per destinar-la a arranjament camí de Can l’Agustí. 
 
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, Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, acorda: 
  
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, 
expedient 2018/1223, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 
Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners 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, dintre del termini que finalitza el dia 
15 de novembre de 2018. 
 
 
13. JG975/000013/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023); Modificació de 
l'acord de creació de l'Oficina de Supervisió de Projectes. (Exp.2017/5321) 

 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 16 de maig de 2017 es va acordar la 
creació de l’Oficina de supervisió de projectes, donant compliment a les previsions del 
Reial Decret-Legislatiu 3/2011, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. En el mateix acord es regulava la composició i el  funcionament de 
la mateixa oficina.  
 
Posteriorment es va aprovar en sessió del ple de la Diputació del dia 18 de juliol de 
2017 el Pla de serveis que regula la prestació per part de la Diputació del servei de 
supervisió de projectes als ens locals de les comarques gironines.  
 
L’entrada en vigor, el passat dia 1 d juliol de 2018, del Reial Decret 424/2017, de 28 
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector 
Públic Local, ha generat un augment del nombre de sol·licituds de supervisió de 
projectes presentades pels ens locals a la Diputació. Aquest increment ha posat de 
manifest certes mancances en la gestió de l’Oficina de supervisió que justifiquen la 

Concepte  Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial 

Subvenció 
Final 

Arranjament 
camí de 
Masserra 

 6.836,50 2.700,00 €  

 Arranjament camí 
de Can l’Agustí 

3.917,38  2.700,00 € 

   2.700,00 € 2.700,00 € 
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modificació de la seva composició i funcionament amb la finalitat de millorar-ne la 
seva agilitat i eficiència. 
 
D’acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, 
acorda: 
 
Primer. Modificar l’acord de la Junta de Govern de de 16 de maig de 2017 de creació 
de l’Oficina de Supervisió de projectes amb el nou text íntegre que es transcriu a 
continuació: 
 
“Primer. Crear l’Oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació de Girona com 
òrgan col·legiat que establirà els criteris tècnics i  generals que s’aplicaran per a  
l’acceptació de les sol·licituds i l’emissió dels informes de supervisió dels projectes 
d’obres i d’instal·lacions que es pretenguin dur a terme per la pròpia Diputació, el seu 
grup corporatiu i els municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades de la 
província de Girona. 
En el cas d’ens locals de la província que sol·licitin l’assistència hauran de tramitar la 
petició amb el model de sol·licitud que determini la Diputació acompanyada de la 
documentació que s’hi determini.  
L’acceptació de les sol·licituds d’assistència es realitzarà per resolució del President 
de la mateixa Oficina de Supervisió de Projectes. 
Segon. L’Oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació de Girona, 
estaràintegrada pels següents membres: 
 

-President/a, el Diputat Provincial president de la comissió informativa en la que 
estiguin integrats els serveis d’arquitectura i enginyeria de la Diputació, que 
actualment és la Comissió de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern. 

Vocals tècnics: 

l’arquitecte cap del servei d’arquitectura 

els arquitectes superiors i tècnics del servei d’arquitectura 

l’enginyer de camins cap del servei d’enginyeria  

els enginyers superiors i tècnics i els arquitectes superiors i tècnics del 
servei  d’enginyeria. 

l’arquitecte cap del servei de monuments 

els arquitectes superiors i tècnics del servei  de monuments 

l’enginyer de camins cap del servei de xarxa viària 

els enginyers de camins, els enginyers civil i els enginyers tècnics d’obra 
pública del servei de xarxa viària 

-Secretària, qui designi el President de la Comissió entre el personal administratiu de 
la seva àrea.  

El recolzament administratiu de l’Oficina de Supervisió serà a càrrec del personal 
adscrit al servei d’enginyeria i/o arquitectura. També englobarà el fet de confeccionar 
l’ordre del dia, convocatòria i redacció acta. 
El règim jurídic i funcionament de l’Oficina es regirà d’acord amb les normes 
establertes al Capítol II del Títol I de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment administratiu de les administracions públiques catalanes. 
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S’estableix com a especial motiu d’abstenció en la deliberació i votació d’un 
assumpte, que qualsevol dels membres de l’Oficina hagi intervingut en l’elaboració del 
projecte d’obres o d’instal·lació objecte de supervisió. 
Tercer. Els vocal tècnics de l’Oficina de Supervisió de projectes de la Diputació de 
Girona emetran els informes de supervisió dels projectes d’obres i d’instal·lacions de 
la pròpia Diputació de Girona, del seu grup corporatiu i els municipis, comarques i 
entitats municipals descentralitzades de la província de Girona que compleixin algun 
dels requisits següents: 

Aquells projectes la quantia dels quals sigui igual o superior a 500.000,00 euros. 

Quan es tracti d’obres que afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat del 
bé immoble, amb independència de la quantia del projecte. 

Quan el President de l’Oficina de Supervisió ho estimi convenient a la 
vista de les especials característiques de l’obra. 

Així mateix, els vocals tècnics de l’Oficina supervisaran els projectes d’obres i 
d’instal·lació de la pròpia Diputació de Girona quan els projectes hagin estat elaborats 
per professionals externs a la Corporació. 
La designació del vocal tècnic encarregat de l’elaboració de cada informe de 
supervisió s’efectuarà per resolució del President de l’Oficina en funció dels criteris 
d’assignació i distribució que estableixi l’Oficina de forma col·legiada. 
Quart. Els vocals tècnics  de l’Oficina de Supervisió emetran els seus informes en el 
termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud corresponent, llevat que 
per les característiques del projecte es requereixi un termini superior,  i tindran un 
caràcter no vinculant. 
Els informes de l’Oficina de Supervisió seran aprovats mitjançant resolució del 
President de l’Oficina, i poden ser recorreguts en recurs d’alçada davant la 
Presidència de la Diputació de Girona. 
Cinquè. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques, les actuacions i comunicacions que es facin 
durant el procediment de sol·licitud i emissió dels informes de supervisió, es 
realitzaran preferentment per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran 
a l’adreça de correu electrònic que l’administració pública local hagi indicat en la seva 
sol·licitud.” 
 
 
14. JG975/000050/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Intervenció (010): Proposta d'aprovació de la liquidació del conveni 
de col·laboració entre l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció i la 
Diputació de Girona (exp. 2018/8153) 

 
Amb data 27 de novembre de 2008 es va signar el conveni de col·laboració entre 
l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció i la Diputació de Girona, aprovat per 
acord de la Junta de Govern en sessió de 29 de juliol de 2008. 
 
D’acord amb la clàusula sisena, el conveni es renova anualment mentre cap de les 
dues parts manifesti per escrit el seu interès en no renovar-lo. 
 
Vist l’expedient tramitat a l’efecte i l’informe favorable del Servei de Comptabilitat, la 
Junta de Govern, a proposta de la diputada presidenta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda: 
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Primer. Aprovar la no renovació del conveni de col·laboració signat el 27 de novembre 
de 2008 entre l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció i la Diputació de 
Girona, i de donar-lo per finalitzat. 
 
Segon. Traslladar el present acord a l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció. 
 
 
15. JG975/000054/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 

Medi Ambient (014): Aprovar el conveni amb Ajuntament de Viladrau pel 
programa El Montseny a l'Escola 2018, CN/434 (exp. 2018/5176) 

 
La Diputació de Girona té encomanada la gestió del Parc del Montseny en el seu 
àmbit territorial, en base al Pla Especial de protecció del medi natural i el paisatge del 
Parc del Montseny. 
 
La Diputació de Girona, com a gestora del Pla Especial, té com a objectiu –entre 
altres– garantir i ordenar l'ús públic i social al parc del Montseny. En aquest sentit, 
col·labora en el funcionament dels equipaments que, situats als nuclis urbans dels 
municipis del parc, estiguin directament relacionats amb l’espai protegit i incideixin 
especialment en la difusió i la gestió del Parc Natural del Montseny. 
 

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona conté una línia 
estratègica de col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny amb 
l’objectiu de col·laborar  amb els ajuntaments i ADFs per a la gestió del Parc, 

especialment per a l'execució del pla d'informació, pla de prevenció d'incendis, la 
gestió de les dotacions del Parc de titularitat municipal, la gestió de la xarxa viària 
bàsica del Parc i la promoció d'un model de turisme sostenible. 
  
El Parc Natural del Montseny ha endegat el programa d’educació ambiental  “El 
Montseny a l’escola”, destinat directament als/les alumnes de primària dels municipis 
del Montseny. Un dels seus objectius és apropar el Parc a la població local, 
promovent la seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el coneixement de la 
gestió que es fa a l’espai i dels usos que hi conflueixen. També pretén fomentar la 
qualitat dels programes educatius del Parc i el treball en xarxa dels equipaments. El 
Centre Cultural Europeu de la Natura, actualment anomenat Espai Montseny, es va 
integrar en aquest programa a partir del curs 2008-2009. 
 
La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Viladrau han subscrit des de l’any 2008 
convenis de col·laboració per a la gestió del punt d’informació del parc al Centre 
Cultural Europeu de la Natura, actualment Espai Montseny, i d’implementació del 
programa educatiu el Montseny a l’escola. 

 
La signatura d’un nou conveni ofereix l’oportunitat de garantir el bon funcionament del 
Punt d’informació del Parc a l’Espai Montseny que es defineix conjuntament entre els 
serveis tècnics del Parc i l’ajuntament de Viladrau i que es fa des d’un plantejament 
que cobreix les majors prioritats del conjunt del territori. 
 
Per altra banda, el conveni permet continuar el programa educatiu “El Montseny a 
l’Escola” en l’àmbit de Viladrau. 
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D'acord amb l'informe del cap de Medi Ambient, la fiscalització realitzada segons la 
instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de 
maig de 2014, la Juna de Govern, a proposta del diputat delegat de Medi Ambient, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. APROVAR la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Viladrau, del tenor literal següent:  
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE VILADRAU PER A LA GESTIÓ DEL PUNT D'INFORMACIÓ 
DEL PARC A L'ESPAI MONTSENY I IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA 
EDUCATIU EL MONTSENY A L'ESCOLA. Exp. 2018/5176- CN/434. 
 

I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel ..., assistit pel ...,  en 
virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data _______ 
I de l’altra, l’AJUNTAMENT DE VILADRAU, amb NIF P1723400F, representat per ... 
assistida per ... 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ. 
La Diputació de Girona té encomanada la gestió del Parc del Montseny en el seu 
àmbit territorial, en base a les determinacions del Pla Especial de protecció del medi 
natural i el paisatge del Parc del Montseny. 
La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc del Montseny, té 
com a objectiu –entre altres– garantir i ordenar l'ús públic i social al parc del 
Montseny. En aquest sentit, col·labora en el funcionament dels equipaments que, 
situats als nuclis urbans dels municipis del parc, estiguin directament relacionats amb 
l’espai protegit i incideixin especialment en la difusió i la gestió del Parc Natural del 
Montseny. 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona conté una línia de 
col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny per a  la gestió de l'espai 
natural. Aquesta col·laboració s'adreça especialment a l'execució del pla d'informació, 
pla de prevenció d'incendis, gestió de les dotacions del Parc de titularitat municipal, la 
gestió de la xarxa viària bàsica del Parc i la promoció d'un model de turisme 
sostenible, i es materialitza mitjançant convenis específics.  
L'antic Centre Cultural Europeu de la Natura, actualment remodelat i anomenat Espai 
Montseny, és un equipament cultural, depenent de l’Ajuntament de Viladrau, 
relacionat amb el patrimoni natural i cultural del Parc Natural del Montseny. L'Espai 
Montseny  acull en les seves instal·lacions i gestiona, un punt d'informació del Parc 
Natural del Montseny. 
El Parc Natural del Montseny ha endegat el programa d’educació ambiental  “El 
Montseny a l’escola”, destinat directament als alumnes de primària dels municipis del 
Montseny. Un dels seus objectius és apropar el Parc a la població local, promovent la 
seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el coneixement de la gestió que es 
fa a l’espai i dels usos que hi conflueixen. També pretén fomentar la qualitat dels 
programes educatius del Parc i el treball en xarxa dels equipaments.  
La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Viladrau van subscriure el 2008 un conveni 
de col·laboració per a la gestió del Centre Cultural Europeu de la Natura de Viladrau 
en l’àmbit del parc natural del Montseny. Aquest conveni amb l’equipament cultural, 
actualment anomenat Espai Montseny s’ha renovat anualment fins al 2017. 
L'Ajuntament de Viladrau, vistos els resultats, argumenta la conveniència de renovar 
el conveni pel proper any. 
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En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
Primer. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per a la 
col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Viladrau en els projectes, 
actuacions i serveis que, relacionats amb el Parc Natural del Montseny, desenvolupi 
l’Espai Montseny i que s’indiquen a continuació: 
1. Gestió del punt d’informació del Parc Natural del Montseny a Viladrau. Entre les 

seves funcions inclou la informació directa als visitants i la difusió d’actes, 
propostes i publicacions del Parc, amb una previsió de despeses de 13.266,67 €. 

2. Execució d’activitats dins del Programa “El Montseny a l’escola” a l’escola pública 
d’educació primària Els Castanyers, promogut pel Parc Natural, en el segon i 
tercer trimestre del curs escolar 2017/18, amb un previsió de despeses de 
1.733,33 €.  

Les actuacions previstes per al 2018 dins del present conveni tenen un pressupost de 
15.000,00 €. 
Segon. COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.  La Diputació de Girona 
es compromet a: 
a) Proporcionar a l’Ajuntament de Viladrau la informació del Parc Natural del 
Montseny necessària per desenvolupar adequadament la tasca informativa, adreçada 
als usuaris de l’equipament i als visitants en general. 
b) Facilitar les publicacions i els materials de divulgació que edita la Diputació de 
Girona en relació amb el Parc Natural, per a la seva distribució gratuïta o de venda al 
públic. 
c) Promocionar, a través dels mitjans que li són propis, els serveis que ofereix l'Espai 
Montseny com a equipament museístic, de recerca i educatiu del Parc Natural. 
d) Col·laborar econòmicament amb la suma de fins a QUINZE MIL EUROS 
(15.000,00 euros), per atendre les despeses que generin les activitats contemplades 
en el pacte primer, amb les següents consideracions: 

Es destinaran TRETZE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-
SET CÈNTIMS (13.266,67 €) per al finançament de les despeses de contractació 
de personal, adquisició de material i de despeses de funcionament ordinari, en 
relació al punt 1 del pacte primer, que correspon al 100% d’aquestes despeses. 

Es destinaran MIL SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS (1.733,33 €), per atendre el 100% de les despeses que generin les 
activitats contemplades en el pacte primer, punt segon, amb les següents 
consideracions: 

 Quan l’escola participant en el programa pedagògic iniciï per primer cop una 
unitat didàctica de cicle inicial, mitjà o superior, la Diputació de Girona 
finançarà per al curs escolar concret: 1.200 €/per a un primer grup escolar i 
700 €/ per a grups restants (altres línies del mateix curs) que imparteixin la 
mateixa unitat didàctica, corresponents al 100% de la despesa de personal 
educador. 

 Quan l'escola participant continuï desenvolupant en cursos posteriors la 
mateixa unitat didàctica, la Diputació de Girona finançarà per cada curs 700 
€/grup escolar.  

 La Diputació de Girona finançarà un total de 3 grups (primer grup de cicle 
superior i continuïtat d’un grup de cicle inicial i un altre de cicle mitjà) 
corresponents al segon i tercer trimestre del curs 2017/18. Per al curs escolar 
2018/19 no hi haurà grups que executin el programa. 
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 Aquesta subvenció inclou els conceptes de presentació personalitzada del 
Programa i la Unitat didàctica als mestres del centre escolar a l’inici de cada 
curs, la tutorització del curs, conducció de la sortida del 2on bloc, suport en la 
preparació de les sortides de cada bloc,  i avaluació externa. La major 
aportació econòmica assignada a un primer grup escolar respon a un major 
dedicació en les tasques de preparació de les activitats, així com  a la 
coordinació i conducció de totes les sortides en iniciar una unitat didàctica per 
primer cop al centre escolar. 

Seran acceptables canvis entre els imports relatius als diferents conceptes per 
ajustar-los al nombre de grups escolars que efectivament participin en el programa “El 
Montseny a l’Escola”, sense que això pugui significar en cap cas augmentar la 
subvenció total de 15.000,00 €. 
Tercer. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE VILADRAU. L’Ajuntament de 
Viladrau es compromet a: 
a) Incloure les tasques d’informació del Parc Natural del Montseny en el conjunt 
d’activitats que es desenvolupen en l'Espai Montseny, disposant d’un punt 
d’informació del Parc Natural del Montseny, atès per un/a informador/a, obert 
dissabtes, diumenges i festius (de 9:00 a 14:00 h). Durant les vacances de setmana 
santa, així com durant els mesos de juliol i agost, el punt d'informació estarà obert 
cada dia amb el mateix horari.  
b) Donar les instruccions necessàries al personal de l'Espai Montseny, per a què la 
informació i l’atenció de les consultes relatives al Parc Natural, es realitzi de forma 
responsable i seriosa. 
c) Col·laborar amb la Diputació de Girona en la realització d’iniciatives de caràcter 
ambiental, educatiu o turístiques relacionades amb el Parc Natural. 
d) Aportar els mitjans necessaris per tal de complir els objectius d’aquest conveni i dur 
a terme les actuacions que se’n derivin, assignant el personal i els recursos propis 
que siguin necessaris. 
e) Acreditar l’execució del programa a partir de l’avaluació que fan les escoles dels 
blocs i de la unitat didàctica de cada cicle. Lliurar l’enquesta final d’avaluació de la 
unitat didàctica com a document d’acreditació de la implantació del programa a 
l’escola.  
f) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en 
qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi en el marc d’aquest conveni, i incloure 
l’anagrama i el nom de la Diputació de Girona en tota la publicitat que l’Ajuntament de 
Viladrau i l'Espai Montseny editin referent al Parc Natural del Montseny. 
Quart.- DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció 
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les 
que es detallen en els pactes segon i tercer 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 subvencionables les despeses indirectes de neteja de 
l’equipament d’acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud.  
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. 
Cinquè. COMPATIBILITAT. La subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres 
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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, amb l'excepció dels ajuts que s'obtinguin de la Diputació 
de Girona, o entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. 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. 
Sisè. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. L’ajuntament de Viladrau accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest conveni. 
Setè. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el 
termini que finalitza el 31 de gener de 2019, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, corresponent a 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, en què hi ha de constar el 
nombre de visites i consultes ateses al Centre de Documentació i al punt d’informació 
del Parc i grau de satisfacció dels usuaris; enquestes de valoració dels mestres dels 
grups participants en el Programa “El Montseny a l’escola”.  
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 acreditatiu 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 pacte desè d’aquest 
conveni. 
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 pacte cinquè, 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 en l’Ordenança general de subvencions. 
Vuitè. 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. 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.  
Novè. PAGAMENT. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a 
la presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la 
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la 
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària. 
Desè. 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.  
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Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona 
al Punt d’Informació del Parc Natural del Montseny situat a l’Espai Montseny i a la 
pàgina web de presentació de l’Espai Montseny. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
1. Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 

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

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. 

Onzè. 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. 
Dotzè. 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. 
Tretzè. 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, minoració 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. 
Catorzè. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT. La Diputació de Girona 
podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el 
beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora 
corresponent en els supòsits següents: 
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a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni. 
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà el president de la Diputació. 
Quinzè. 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. 
Setzè. 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. 
Dissetè. 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 
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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. 
Divuitè. NORMES SUPLETÒRIES. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord 
serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
Dinovè. SEGUIMENT DEL CONVENI I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES. En cas que 
sigui necessari, 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 podrà crear una comissió 
de seguiment formada per dos representants de cada part. 
Vintè. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de 
la seva signatura i finalitzarà el 28 de març de 2019 i podrà ser prorrogat per períodes 
anuals, fins a un màxim de 4 anys, per acord de les parts mitjançant addenda. En cas 
de pròrroga, l’addenda establirà l’import de subvenció i els terminis d’execució i de 
justificació. 
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: 
I. L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts  
II. L'acord unànime de tots els firmants. 
III. L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el 

conveni per cadascuna de les parts. 
IV. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
V. Per qualsevol altra causa prevista en el conveni o en altres lleis. 
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de conformitat, 
el signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document. 
Viladrau,... Per l’Ajuntament de Viladrau... Girona,... Per la Diputació de Girona.....” 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de la subvenció per un import total de 
15.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 300/1700/46210 del 
pressupost de 2018. 
 
Tercer. FACULTAR el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
conveni i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
Quart. NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Viladrau. 
 
Cinquè. PUBLICAR el text del conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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16. JG975/000003/2018-11-15PPCMIA; 11-Proposta Pres. Conserv. de Música 

Isaac Albéniz; Conservatori de Música: Acceptació subvenció per al 
sosteniment del funcionament de conservatoris de música de titularitat de 
les corporacions locals curs 2016-2017 de Generalitat de Catalunya (exp. 
2018/100) 

 
D’acord amb els antecedents documentals, als quals fa referència l’expedient 
2018/100,de l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la 
Diputació de Girona, figura la proposta de la Presidència, de data 16 d’abril de 2018 
per la qual s’eleva a la Junta de Govern de la Diputació, l’aprovació de la sol·licitud de 
subvenció adreçada al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
per al funcionament del Conservatori de Música Isaac Albéniz, de la titularitat de la 
Diputació de Girona, per al curs 2016-2017, en relació a la qual es presta la  
conformitat a la documentació presentada per a la realització dels tràmits de la 
sol·licitud de la subvenció esmentada i requerida per part del propi Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 
Un cop elevada la proposta, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària 
número 962, de data 17 d’abril de 2018, va acordar aprovar la sol·licitud de subvenció 
adreçada al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al 
funcionament del Conservatori de Música Isaac Albéniz, de la titularitat de la 
Diputació de Girona, per al curs 2016-2017, prestant la  conformitat a la documentació 
presentada per a la realització dels tràmits de la sol·licitud de subvenció esmentada i 
requerida per part del propi Departament d’Ensenyament. 
 
Atès que, posteriorment i d’acord amb la documentació requerida, pel propi 
Departament, a través del l’escrit mencionat a l’encapçalament, s’eleva a la Junta de 
Govern la següent 
 
L'article 9.3  del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple, amb 
data 16 de juliol de 1985, darrerament modificat per acord del ple corporatiu de data 
24 de novembre de 2015, atribueix a la Junta de Govern, per delegació del president, 
la competència per a l'aprovació de convenis de cooperació i de col·laboració amb 
altres entitats i organismes, sempre que no superin els terminis i la quantia que, en 
matèria de contractació, té atribuït el ple de la Diputació. 
 
L'objecte del conveni amb el Departament d'Ensenyament és el de l'atorgament de la 
subvenció a dalt descrita; per la qual cosa, la competència relativa a la seva 
aprovació per part de l'ens titular del centre subvencionat i l'acceptació de la 
subvenció acordada correspon a la Junta de Govern de la Diputació, de conformitat 
amb el marc de la competència delegada pel ple en matèria de convenis, establerta 
en el referit article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació. 
 
És per això, que la Junta de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, a través del 
Departament d'Ensenyament, per un import  de TRES-CENTS NORANTA-CINC MIL  
SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (395.799,15 €), per 
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al sosteniment del funcionament dels conservatoris de música de titularitat de les 
corporacions locals, durant el curs 2016/2017. 
 
Segon. Notificar el present acord a la senyora  Rosa Maria Vallejo Rodrigo. 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya - Via Augusta, núm. 202-
226, 08021 BARCELONA. 
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
17. JG975/000034/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Acceptar la renúncia presentada 
per l'Escola Castanyer a la subvenció del programa D "neda a l'escola". 
(exp. 2018/1896) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona amb data 29 de maig de 2018, va 
aprovar la resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva 
de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i 
l’esport a les comarques gironines (exp. 2018/399), en el qual, entre d’altres, va 
concedir una subvenció a l’Escola Castanyer d’import 300,00 € pel programa D “neda 
a l’escola”. 
 
En data 14 de juny de 2018 i número de registre d’entrada 1-2018-011004-2, l’Escola 
Castanyer amb NIF Q6755144J, va  presentar una comunicació expressa de renúncia 
de la subvenció concedida per la Junta de Govern del 29 de maig de 2018, per 
l’activitat descrita prèviament i degut a causes alienes a l’escola (exp. 2018/1896). 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el 
Decret de 13 de juliol de 2015 de delegacions de la Presidència a la Junta de Govern, 
la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Escola Castanyer amb NIF 
Q6755144J, a la subvenció de 300,00 € del programa D “neda a l’escola”, concedida 
per la Junta de Govern del 29 de maig de 2018, en l’acord de resolució de la 
convocatòria pública en règim de concurrència competitiva de subvencions per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines, i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent núm. 
2018/1896. 
 
Segon. Anul·lar el document comptable D número 920180005037 per import de 
300,00 €. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Escola Castanyer. 
 
 
18. JG975/000035/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Acceptar la renúncia presentada 
pel Club Twirling Sant Feliu de Guíxols a la subvenció del programa B4 
"Suport a la participació en esdeveniments esportius". (exp. 2018/3744) 
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona amb data 29 de maig de 2018, va 
aprovar la resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva 
de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i 
l’esport a les comarques gironines (exp. 2018/399), en el qual, entre d’altres, va 
concedir una subvenció al Club Twirling Sant Feliu de Guíxols d’import 2.000,00 € pel 
campionat d’europa de clubs dins del programa B4 “Suport a la participació en 
esdeveniments esportius”. 

 
En data 30 de juliol de 2018 i número de registre d’entrada 1-2018-013522-2, el  Club 
Twirling Sant Feliu de Guíxols amb NIF G55113856, va  presentar una comunicació 
expressa de renúncia de la subvenció concedida per la Junta de Govern del 29 de 
maig de 2018, per l’activitat descrita prèviament i degut a motius organitzatius i 
econòmics. (exp. 2018/3744) 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el 
Decret de 13 de juliol de 2015 de delegacions de la Presidència a la Junta de Govern, 
la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada pel Club Twirling Sant Feliu de 
Guíxols amb NIF G55113856, a la subvenció de 2.000,00 € del programa B4 “Suport 
a la participació en esdeveniments esportius”, concedida per la Junta de Govern del 
29 de maig de 2018, en l’acord de resolució de la convocatòria pública en règim de 
concurrència competitiva de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i 
foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, i procedir a l’arxiu i 
tancament de l’expedient corresponent núm. 2018/3744. 
 
Segon. Anul·lar el document comptable D número 920180005585 per import de 
2.000,00 €. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Club Twirling Sant Feliu de Guíxols. 
 
 
19. JG975/000037/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Consell 
Comarcal de la Cerdanya pel Programa Esport Blanc Escolar (exp. 
2018/8410) 

 
El Consell Comarcal de la Cerdanya, de Puigcerdà, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del Programa Esport Blanc Escolar i s’ha instruït 
l'expedient 2018/8410. 
 
El Consell Esportiu de la Cerdanya, amb el Programa Esport Blanc Escolar, té com a 
objectiu principal la promoció dels esports d’hivern dins l’àmbit escolar. 
  
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el servei d’Esports  
atorgui una subvenció nominativa al Consell Comarcal de la Cerdanya. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Consell Comarcal de la Cerdanya, de 
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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; i vist que la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el 
Decret de 13 de juliol de 2015 de delegacions de la Presidència a la Junta de Govern, 
la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2018/8410 Consell Comarcal de la Cerdanya P1700016G 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Programa Esport Blanc Escolar Corrent 

Cost  
de l’objecte de la 
subvenció € 

Import de la subvenció 
€  

 
Import a justificar € 

 
% de finançament 

11.100,00 10.000,00 11.100,00 90,09% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 10.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/46500 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució 
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen 
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat 
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.  
  
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2018 i 
finalitza el 30 d’abril de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
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Cinquè. Acceptació de la subvenció 
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Termini i règim de justificació 
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 30 de novembre de 2018,  la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 11.100,00 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 i com estableix el punt tercer 
d’aquest acord. 

 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantia concedida el percentatge de 
finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
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 en cas de béns inscriptibles en un 
registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa 
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de 
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que 
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic 
corresponent. 
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En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament  
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de la subvenció previ 
informe favorable del Cap del Centre Gestor. El pagament de la subvenció s’efectuarà 
mitjançant una transferència bancària. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, el dia que es 
realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de 
la Diputació de Girona, prèvia sol·licitud al servei d’Esports. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i 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. 
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f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec 
de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les 
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.  
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona 
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès 
de demora corresponent en els supòsits següents: 
 

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

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

 
El centre gestor d’Esports 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 
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El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut 
l’autorització de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries 
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord a l'entitat Consell Comarcal de la Cerdanya. 
 
20. JG975/000027/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria 
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anticipada de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció 
econòmica dels ens locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE). Anualitat 2019 (exp. 2018/8198) 

 
Antecedents 
 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019, aprovat pel 
Ple de la Diputació en la sessió de 24 de gener de 2017, té com a base normativa 
l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest Pla 
té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la posada en 
pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, atenent 
fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la Diputació de 
Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts és inclosa en el títol II del Pla 
Estratègic esmentat. 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1 d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica 
membres de la XSLPE, destinades al finançament d’accions i projectes de promoció 
econòmica, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió que va tenir lloc el dia 18 de setembre de 2018 i que s’han 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 188, de data 
28 de setembre de 2018. 
 
La tramitació de la convocatòria s’ajusta al que preveu la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei 38/2003 i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta 
de Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada 
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i 
Hisenda, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per 
a la concessió de subvencions per a fomentar projectes i accions de promoció 
econòmica dels ens locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE), anualitat 2019, que es transcriu literalment tot seguit: 
 
“Convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes i accions de 
promoció econòmica dels ens locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE). Anualitat 2019 
1. Objecte i finalitat 
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Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, consells 
comarcals i ens de promoció econòmica membres de la XSLPE, destinades al 
finançament d’accions i projectes de promoció econòmica, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió que va tenir 
lloc el dia 18 de setembre de 2018 i que s’han publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 188, de data 28 de setembre de 2018. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2019 és de 277.000,00 €. Les 
aplicacions pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són 
els que es detallen a continuació.  

Anualitat Aplicació pressupostària  Import 

2019 220/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE 
Promoció Econòmica - DIPLAB 

219.000,00€ 

2019 220/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres XSLPE 
Promoció Econòmica 

4.000,00€ 

2019 220/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres 
XSLPE Promoció Econòmica - DIPLAB 

27.000,00€ 

2019 220/4300/46700 Ajuts a consorcis membres XSLPE 
Promoció Econòmica - DIPLAB 

21.000,00€ 

2019 220/4300/44900 Ajuts a ens i societats municipals 
XSLPE Promoció Econòmica - DIPLAB 

6.000,00€ 

 Total 277.000,00€ 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la 
concessió o no exhaurir el crèdit total previst. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 29 de gener de 2019 (ambdós 
inclosos). 
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, 
disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la 
documentació que preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament 
emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que 
representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica 
acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions d’acord amb els criteris determinats a les bases 
reguladores amb un màxim de 9.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit 
destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà del 80 % del 
pressupost elegible. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables: 
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2018 i 
el 31 d’octubre de 2019. 
6. Termini de resolució, notificació i justificació  
6.1 Termini de resolució 
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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. 
6.2 Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la data 
d’adopció de l’acord. 
6.3 Termini de justificació 
La justificació d’haver realitzat l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de 
l’activitat fins al 15 de novembre del 2019.  
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un 
recurs de reposició davant la Junta de Govern, en el termini d’un mes, a comptar des 
de l’endemà de la notificació. 
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la 
Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà en el BOPG juntament amb l’extracte. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar les despeses amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents:  
 

Anualitat Aplicació pressupostària  Import 

2019 220/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE 
Promoció Econòmica - DIPLAB 

219.000,00€ 

2019 220/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres 
XSLPE Promoció Econòmica 

4.000,00€ 

2019 220/4300/46500 Ajuts a consells comarcals 
membres XSLPE Promoció 
Econòmica - DIPLAB 

27.000,00€ 

2019 220/4300/46700 Ajuts a consorcis membres XSLPE 
Promoció Econòmica - DIPLAB 

21.000,00€ 

2019 220/4300/44900 Ajuts a ens i societats municipals 
XSLPE Promoció Econòmica - 
DIPLAB 

6.000,00€ 

 Total 277.000,00€ 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
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Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la  
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
21. JG975/000028/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria 
anticipada de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció 
econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE).  Anualitat 2019. (exp.2018/8188) 

 
Antecedents 
 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió del 24 de gener de 2017, té com a base 
normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la 
posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, 
atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la 
Diputació de Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts està inclosa en el títol II 
del Pla esmentat. 
 
L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1.d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per fomentar projectes i accions de 
promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE) aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 
de setembre de 2018  i publicades de forma definitiva al BOPG núm.188 de 28 de 
setembre de 2018. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada 
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i 
Hisenda, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per 
a la concessió de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció 
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econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE), anualitat 2019, que es transcriu literalment tot seguit: 
 
“Convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes i accions de 
promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE). Anualitat 2019 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per fomentar projectes i accions 
de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE) i que tenen menys de 10.000 habitants, d’acord amb 
les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació el 18 de 
setembre de 2018 publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
número 188, de data 28 de setembre de 2018. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2019 és de 60.000,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 
220 4300 46206 Ajuts a ajuntaments Campanya Competitivitat Territorial 60.000 
euros 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit es pot ampliar amb una quantitat 
addicional de com a màxim el 25 % del crèdit consignat, derivada de la modificació de 
crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional està condicionada a la corresponent 
declaració de disponibilitat de crèdit, prèviament a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la 
concessió o no exhaurir el crèdit total previst. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és del 2 de gener al 15 de març del 2019 
(ambdós inclosos).  
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, 
disponible al web de la Diputació www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la 
documentació que preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament 
emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que 
representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica 
acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 1.000 € 
per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge 
màxim a atorgar serà del 80 % del pressupost elegible. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2018 i 
el 31 d’octubre de 2019. 
6. Termini de resolució, notificació i justificació 
6.1 Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una 
vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.  
6.2 Termini de notificació 
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La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data 
d’adopció de l’acord. 
6.3 Termini de justificació 
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de 
l’activitat fins al 15 de novembre del 2019.  
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un 
recurs de reposició davant la Junta de Govern, en el termini d'un mes, a comptar des 
de l’endemà de la notificació. 
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la 
Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà en el BOPG juntament amb l’extracte. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’anualitat 
2019 següent:  
 

Pressupos
t  

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import (en €) 

Anualitat 
[2019] 

220 4300 46206 Ajuts a ajuntaments 
Campanya Competitivitat 
Territorial 

60.000 euros 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el President en el 
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el 
termini de dos mesos. 
 
 
22. JG975/000029/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria 
anticipada de subvencions per fomentar projectes i actuacions de 
promoció i dinamització del comerç de proximitat. Anualitat 2019. (exp 
2018/8196) 
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Antecedents 
 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019, aprovat pel 
Ple de la Diputació en la sessió de 24 de gener de 2017, té com a base normativa 
l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest Pla 
té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la posada en 
pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, atenent 
fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la Diputació de 
Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts és inclosa en el títol II del Pla 
Estratègic esmentat. 
 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1 d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir les subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a projectes i actuacions de promoció i dinamització del 
comerç de proximitat adreçades a les associacions, federacions o altres entitats 
sense ànim de lucre, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel 
Ple de la Diputació en la sessió de 18 de setembre de 2018 i que s’han publicat en el 
Butlletí oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 188, de 28 de setembre de 
2018. 
 
La tramitació de la convocatòria s’ajusta al que preveu la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei 38/2003 i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta 
de Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada 
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i 
Hisenda, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per 
a la concessió de subvencions per a fomentar projectes i actuacions de promoció i 
dinamització del comerç de proximitat, anualitat 2019, que es transcriu literalment tot 
seguit: 
 
“Convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes i actuacions de 
promoció i dinamització del comerç de proximitat. Anualitat 2019 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a associacions, federacions o 
altres entitats sense ànim de lucre, legalment acreditades, que agrupin comerciants 
dels municipis de la demarcació, destinades al finançament d’actuacions de promoció 
i dinamització del comerç local, d’acord amb les bases específiques reguladores 
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aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 de setembre de 2018 i 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 188, de 
data 28 de setembre de 2018. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2019 és de 50.500,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 
220/4300/48006 «Ajuts entitats no lucratives Campanya Comerç Proximitat»  
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit es pot ampliar amb una quantitat 
addicional de com a màxim el 25 % del crèdit consignat, derivada de la modificació de 
crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional està condicionada a la corresponent 
declaració de disponibilitat de crèdit, prèviament a la resolució de les subvencions i a 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la 
concessió o no exhaurir el crèdit total previst. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és del 2 fins al 29 de gener de 2019 (ambdós 
inclosos).  
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, 
disponible al web de la Diputació www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la 
documentació que preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament 
emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que 
representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica 
acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que s’hagi 
obtingut, amb un màxim de 2.500,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat 
a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà del 60 % del pressupost 
elegible. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2018 i 
el 31 d’octubre de 2019. 
6. Termini de resolució, notificació i justificació 
6.1 Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que es determina a les bases, a comptar 
des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. 
En cas que hagi transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els 
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 
6.2 Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data 
d’adopció de l’acord. 
6.3 Termini de justificació 
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de 
l’activitat fins al 15 de novembre del 2019.  
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7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un 
recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini 
d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació. 
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la 
Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà en el BOPG juntament amb l’extracte. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:  
 

Anualitat Aplicació pressupostària  Import 

2019 220/4300/48006 Ajuts entitats no lucratives 
Campanya Comerç Proximitat 

50.500,00€ 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
23. JG975/000030/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria 
anticipada de subvencions per elaborar documents de planificació 
sectorial i plans d'actuació de desenvolupament local. Anualitat 2019. 
(exp.2018/8189) 

 
Antecedents 
 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la diputació en la sessió de 24 de gener de 2017, té com a base 
normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la 
posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, 
i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la 
Diputació de Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts està inclosa en el títol II 
del Pla estratègic esmentat. 
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L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment l'article 36.1d) reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per elaborar documents de planificació 
sectorial i plans d’actuació de desenvolupament local aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 18 de setembre de 2018  i publicades de forma definitiva al 
BOPG núm. 188 de 28 de setembre de 2018. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada 
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i 
Hisenda, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per 
a la concessió de subvencions per elaborar documents de planificació sectorial i plans 
d’actuació de desenvolupament local, anualitat 2019, que es transcriu literalment tot 
seguit: 
 
“Convocatòria anticipada de subvencions per elaborar documents de planificació 
sectorial i plans d’actuació de desenvolupament local. Anualitat 2019 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per elaborar documents de 
planificació sectorial i plans d’actuació en àmbits concrets del desenvolupament local 
(polígons industrials, espais d’allotjament empresarial, comerços, mercats) dels ens 
locals adherits a l’XSLPE,  d’acord amb les bases específiques reguladores 
aprovades pel Ple de la Diputació el 18 de setembre de 2018, publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 188, de data 28 de setembre de 
2018. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2019 és de 165.000 €, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 

Anualitat  Aplicació pressupostària Import 

2019 220/4300/46209 Ajuts a ajuntaments per a diagnosis i 
estudis Promoció Econòmica 

75.000,00 € 
 

2019 220/4300/46503 Ajuts a consells comarcals per a 
diagnosis i estudis Promoció 
Econòmica 

50.000,00 € 
 

2019 220/4300/46704 Ajuts a consorcis per a diagnosis i 
estudis Promoció Econòmica 

20.000,00 € 
 

2019 220/4300/46302 Ajuts a mancomunitats per a diagnosis i 10.000,00 € 
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estudis Promoció Econòmica 

2019 220/4300/44904 Ajuts a societats municipals per a 
diagnosis i estudis Promoció 
Econòmica 

10.000,00 € 

 Total 165.000,00 
€ 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit es pot ampliar amb una quantitat 
addicional de com a màxim el 25 % del crèdit consignat, derivada d’una modificació 
de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional està condicionada a la corresponent 
declaració de disponibilitat de crèdit, prèviament a la resolució de les subvencions i a 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la 
concessió o no exhaurir el crèdit total previst. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és del 2 de gener al 29 de gener de 2019 
(ambdós inclosos). 
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, 
disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la 
documentació que preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament 
emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que 
representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica 
acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim d’11.000 € 
per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge 
màxim a atorgar serà d’un 75 % del pressupost elegible. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables:Se subvencionaran les accions o 
projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2018 i el 31 d’octubre de 2019. 
6. Termini de resolució i notificació i justificació 
6.1. Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una 
vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.  
6.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data 
d’adopció de l’acord. 
6.3 Termini de justificació 
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de 
l’activitat fins al 15 de novembre de 2019. 
7. Règim de recursos 
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La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es 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 forma potestativa, es pot interposar un 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el 
termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació. 
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la 
Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà en el BOPG juntament amb l’extracte. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària i l’anualitat 
següent:  
 

Anualitat  Aplicació pressupostària Import 

2019 220/4300/46209 Ajuts a ajuntaments per a diagnosis i 
estudis Promoció Econòmica 

75.000,00 € 
 

2019 220/4300/46503 Ajuts a consells comarcals per a 
diagnosis i estudis Promoció 
Econòmica 

50.000,00 € 
 

2019 220/4300/46704 Ajuts a consorcis per a diagnosis i 
estudis Promoció Econòmica 

20.000,00 € 
 

2019 220/4300/46302 Ajuts a mancomunitats per a 
diagnosis i estudis Promoció 
Econòmica 

10.000,00 € 

2019 220/4300/44904 Ajuts a societats municipals per a 
diagnosis i estudis Promoció 
Econòmica 

10.000,00 € 

 Total 165.000,00 € 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president en el 
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el 
termini de dos mesos. 
 
 
24. JG975/000031/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria 
anticipada de subvencions del programa de suport a projectes singulars 
de desenvolupament econòmic. Anualitat 2019. (exp. 2018/8197) 
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Antecedents 
 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019, aprovat pel 
Ple de la Diputació en la sessió de 24 de gener de 2017, té com a base normativa 
l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest Pla 
té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la posada en 
pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, atenent 
fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la Diputació de 
Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts és inclosa en el títol II del Pla 
Estratègic esmentat. 
 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1 d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir les subvencions en règim de 
concurrència competitiva a les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE), d’acord amb les bases específiques reguladores 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 de setembre de 2018 i que s’han 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 188, de 28 de 
setembre de 2018. 
 
La tramitació de la convocatòria s’ajusta al que preveu la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei 38/2003 i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta 
de Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada 
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i 
Hisenda, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per 
a la concessió de subvencions en el marc del Programa de suport a projectes 
singulars de desenvolupament econòmic, anualitat 2019, que es transcriu literalment 
tot seguit: 
 
“Convocatòria anticipada de subvencions del programa de suport a projectes 
singulars de desenvolupament econòmic. Anualitat 2019 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva dins del programa de suport a 
projectes singulars de desenvolupament econòmic, adreçades a les entitats adherides 
a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) promoguda per la 
Diputació de Girona, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel 
Ple de la Diputació en la sessió del dia 18 de desembre de 2018 i publicades en el 
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Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 188, de data 28 de setembre 
de 2018. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 140.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació:  
 

Anualitat Aplicació 
pressupostària   

 Import 

2019 220/4300/46205 Ajuts a ajuntaments Campanya 
Projectes Singulars Promoció 
Econòmica 

65.000,00 € 

2019 220/4300/46502 Ajuts a consells comarcals 
Campanya Projectes Singulars 
Promoció Econòmica 

45.000,00 € 

2019 220/4300/46702 Ajuts a consorcis Campanya 
Projectes Singulars Promoció 
Econòmica - DIPLAB 

10.000,00 € 

2019 220/4300/46301 Ajuts a mancomunitats 
Campanya Projectes Singulars 
Promoció Econòmica 

10.000,00 € 

2019 220/4300/44901 Ajuts a societats municipals 
Campanya Projectes Singulars 
Promoció Econòmica 

10.000,00 € 

 Total 140.000,00 € 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit es pot ampliar amb una quantitat 
addicional de com a màxim el 25 %, derivada de la modificació del crèdit consignat. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit, prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació 
de l’augment de la convocatòria. 
Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la 
concessió o no exhaurir el crèdit total previst. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 29 de gener de 2019 (ambdós 
inclosos). 
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, 
disponible al web de la Diputació www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la 
documentació que preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament 
emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que 
representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica 
acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
4. Import de les subvencions 
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Se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que s’hagi 
obtingut, amb un màxim de 20.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat 
a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà del 75 % del pressupost 
elegible. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2018 i 
el 30 de novembre de 2019. 
6. Termini de resolució, notificació i justificació 
6.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases, a comptar des 
de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. 
En cas que hagi transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els 
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 
6.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data 
d’adopció de l’acord. 
6.3. Termini de justificació 
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de 
l’activitat fins al 15 de desembre de 2019. 
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es 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 forma potestativa, es pot interposar un 
recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació. 
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la 
Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà en el BOPG juntament amb l’extracte. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar les despeses amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents:  
 

Anualitat Aplicació 
pressupostària   

 Import 

2019 220/4300/46205 Ajuts a ajuntaments Campanya 
Projectes Singulars Promoció 
Econòmica 

65.000,00 € 

2019 220/4300/46502 Ajuts a consells comarcals 
Campanya Projectes Singulars 
Promoció Econòmica 

45.000,00 € 

2019 220/4300/46702 Ajuts a consorcis Campanya 10.000,00 € 
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Projectes Singulars Promoció 
Econòmica - DIPLAB 

2019 220/4300/46301 Ajuts a mancomunitats 
Campanya Projectes Singulars 
Promoció Econòmica 

10.000,00 € 

2019 220/4300/44901 Ajuts a societats municipals 
Campanya Projectes Singulars 
Promoció Econòmica 

10.000,00 € 

 Total 140.000,00 € 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
25. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
26. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.40 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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