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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 976 

 
 
 

Número:976   
Caràcter: Ordinària 
Data: 13 de novembre de 2018 
Hora d’inici: 10.05 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2018/8849 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 1r 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 2n 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta 3a 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Maria del Mar Domènech i Sistané Cap de secció de Comptabilitat 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
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 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 

d’octubre 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 
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Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 

 
3. JG976/000004/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 

CENTEB; Biblioteques (019): Aprovació de la resolució del Pla de Biblioteques 
del Sistema de Lectura Pública 2018 (exp. 2018/4905) 

4. JG976/000009/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la subvenció 
concedida per a l'edició de la publicació "Girona, badant per la ciutat" (exp. 
2018/4209) 

5. JG976/000010/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa per 
al finançament del funcionament i les activitats del Parc de les Coves 
Prehistòriques de Serinyà (exp. 2018/8626) 

6. JG976/000011/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una esmena a la subvenció 
nominativa a l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques per al 
Cicle Gaudí (2018/7723) 

7. JG976/000013/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament 
d'Amer al concert de cobla del Cicle de Concerts de Música de Cobla_2018 
(exp. 2018/1716) 

8. JG976/000014/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia presentada per 
l'Associació La Cebla Films a la subvenció de creació de públics per a la cultura 
(exp. 2018/358) 

9. JG976/000014/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Concedir subvencions a 
llars d'infants municipals curs 2017/2018 (exp. 2018/7038) 

10. JG976/000015/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1580) 

11. JG976/000016/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Vilamaniscle, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2018. (exp. 2018/1300) 

12. JG976/000051/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa 
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Vic en matèria de control intern a 
les entitats locals (exp. 2018/8646) 

13. JG976/000052/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa 
entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal d'Osona en matèria de control 
intern a les entitats locals. (exp. 2018/8645) 

14. JG976/000057/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Modificació de la convocatòria de subvencions per a la 
instal·lació de calderes i xarxes de biomassa 2018 i segona resolució (exp. 
2018/64) 
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15. JG976/000058/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Aprovació d'un canvi d'imputació pressupostària Del Pla a 
l'acció 2016 L3. Figueres (exp. 2016/1123) 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
16. JG976/000042/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Acceptar la renúncia presentada pel Club d'Esports 
i Lleure Platja de Roses a la subvenció del programa B3 Suport a l'organització 
d'esdeveniments esportius singulars. (exp. 2018/3861) 

17. JG976/000004/2018-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció econòmica; 
Promoció Econòmica (015): Concedir una subvenció nominativa a Forum 
Gastronòmic SL per al finançament de l'organització del Fòrum Gastronòmic 
2018 a Girona (exp. 2018/8573) 

18. JG976/000006/2018-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció econòmica; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar conveni col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i la Diputació de Girona per a la concessió de l'ús de l'aplicació 
Gestor d'Informació d'Activitats (GIA) i la col·laboració gestió activitats (exp. 
2018/8156) 

19. JG976/000026/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria anticipada de 
subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització 
comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la 
província de Girona (XMSG). Anualitat 2019. (exp.2018/8187) 

20. JG976/000032/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial (AGOE) 
(exp. 2018/8384) 

21. JG976/000033/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar la pròrroga del termini de justificació per 
l'Ajuntament de Ribes de Freser pel projecte "Implementació del senderisme a la 
Vall de Ribes" (exp 2018/1100) 

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

30 d’octubre de 2018 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 
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 
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3. JG976/000004/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Biblioteques (019): Aprovació de la resolució del Pla 
de Biblioteques del Sistema de Lectura Pública 2018 (exp. 2018/4905) 

 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el 19 de juny de 2018, 
va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la redacció de programes de ciutat, projectes de mobiliari, 
senyalització, i construcció (bàsic i executiu), per a Biblioteques dels Sistema de 
Lectura Pública (2018/4905), les quals es van publicar al BOP núm. 127, de 2 de juliol 
de 2018. 
 
La convocatòria pública de les subvencions es va aprovar també en el Ple de 19 de 
juny de 2018, (2018/4905) i es va publicar al BOP núm. 135, de 12 de juliol de 2018. 
El període per presentar les sol·licituds començava l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOP i finalitzava el dia 2 d’agost de 2018. 
 
Atesos els antecedents anteriors i l’informe de la cap del Servei de Biblioteques, 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. Declarar la disponibilitat del crèdit de 350.000,00 € a l’aplicació pressupostària 
501/3321/76201. 
 
Segon. Aprovar les fases de gestió pressupostària amb càrrec a les següents 
aplicacions de l’anualitat de 2018, de la manera que es detalla tot seguit: 
 

CONSIGNACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

CONCEPTE 
IMPORT INICIAL 
(€) 

IMPORT FINAL 
(€) 

501/3321/76201 
Foment per a inversió Pla de 
Biblioteques 

350.000,00 350.000,00 

 IMPORT TOTAL: 350.000,00 € 350.000,00 € 

 
Tercer. Concedir les subvencions als següents ajuntaments i disposar la despesa 
corresponent per a cada un d’ells amb càrrec a l’aplicació pressupostària que es 
detalla a continuació 501/3321/76201. 
 

Exp. Ajuntament NIF Concepte Pressupost € % SUBVENCIÓ 

7385 Castell Platja d’Aro P1705300J Projecte bàsic i executiu 251.734,45  38 % 96.132,36 € 

7259 Celrà P1705400H Mobiliari i senyalització 12.100,00 88 % 10.608,56 € 

7061 L’Escala P1706800H Projecte bàsic 105.000,00 72 % 76.068,42 € 

7258 Llançà P1709900C Mobiliari 16.800,00 83 % 13.990,05 € 

7388 Puigcerdà P1715000D Mobiliari i senyalització 2.178,00  92 % 2.000,00 € 

7199 Sant Joan de les Abadesses P1717700G Projecte bàsic 42.382,00 68 % 28.892,98 € 

7250 Santa Cristina d’Aro P1719200F 
Mobiliari i projecte 
executiu 

52.000,00  72 % 37.596,11 € 

7190 Tossa de Mar P1721500E Projecte bàsic i executiu 119.070,00 71 % 84.711,52 € 

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


 
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 5 

     TOTAL 350.000,00 € 

 

Quart. Desestimar la sol·licitud presentada per l’ajuntament de Vilobí d’Onyar ja que 
no ha pogut acreditar que la finca destinada a la futura biblioteca és de propietat o té 
una cessió o lloguer per a un mínim de 30 anys, tal com estipulen les bases. 
 

Exp. Ajuntament NIF Concepte Pressupost € % SUBVENCIÓ 

7305 Vilobí d’Onyar P1724800F Projecte bàsic 22.116,38 0,00 0,00 € 

 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considerarà que els beneficiaris esmentats en 
el punt tercer d’aquest acord accepten 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 data de la notificació de concessió de la 
subvenció, no manifesten el contrari. 
 
Sisè. Notificar aquest acord a tots els ajuntaments esmentats. 
 
 
4. JG976/000009/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de 
la subvenció concedida per a l'edició de la publicació "Girona, badant per 
la ciutat" (exp. 2018/4209) 

 
En data 3 de juliol de 2018, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 908,00 
euros al Sr. Jordi Sánchez Carrera per a l’edició del llibre “Girona, badant per la 
ciutat” (expedient 2018/4209), dins la convocatòria de subvencions per al foment de 
produccions editorials, any 2018. 
 
El Sr. Jordi Sánchez Carrera, en data 23 d’octubre de 2108, ha presentat un escrit en 
què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts en la 
resolució i per això presenta la renúncia expressa de la concessió de la subvenció 
per a l’edició d’aquest llibre. 
 
Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del 
procediment de concessió), 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 pel Sr. Jordi Sánchez Carrera de 
la subvenció de 908,00 euros atorgada per la Junta de Govern de data 3 de juliol de 
2018 per a l’edició del llibre “Girona, badant per la ciutat” (expedient 2018/4209). 
 
Segon. Anul·lar el document comptable “D” núm. 920180008647 de data 13/07/2018 
per import de 908,00 euros a nom de Jordi Sánchez Carrera. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Sr. Jordi Sánchez Carrera 
 
5. JG976/000010/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una 
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subvenció nominativa per al finançament del funcionament i les activitats 
del Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà (exp. 2018/8626) 

 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb seu a Banyoles, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament del funcionament i activitats del Parc de les 
coves Prehistòriques de Serinyà i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/8626). 
 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, té cura del funcionament i activitats del Parc 
de les Coves de Serinyà. Actuacions imprescindibles per tal de poder assegurar el 
bon funcionament de les instal·lacions i de les activitats que s’hi desenvolupen i per 
continuar socialitzant les descobertes arqueològiques que any rere any es van portant 
a terme en els diferents jaciments que formen part del Parc. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per al manteniment i conservació d’espais 
arqueològics singulars de les comarques de Girona. L’objectiu d’aquesta línia és 
donar suport a elements arqueològics rellevants i singulars de les comarques de 
Girona. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció al Consell Comarcal del Pla de l’Estany per al 
finançament del funcionament i activitats del Parc de les Coves Prehistòriques de 
Serinyà, 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 

2018/8626 Consell Comarcal 
del Pla de 
l’Estany_Banyoles 

P6700010I Funcionament 
i activitats 
Parc de les 
Coves de 
Serinyà 

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

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

19.000,00 € 19.000 00 € 19.000,00 € 100 % 19.000,00 €  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DINOU MIL EUROS, 
(19.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46504 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
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Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és fins al 15 de novembre de 
2018.  
 
Quart. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany 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 19.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 100 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
Setè. Règim de justificació.  
El consell comarcal del Pla de l’Estany ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 19.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
 

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

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

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

e)Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
de les activitats del Parc de les Coves de Serinyà. 

 
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.  
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La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt el Consell Comarcal del Pla de l’Estany 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. El Consell Comarcal del Pla de l’Estany té les 
obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
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c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 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. 
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h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb seu a 
Banyoles. 
 
 
6. JG976/000011/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una esmena a 
la subvenció nominativa a l'Acadèmia de les Arts i les Ciències 
Cinematogràfiques per al Cicle Gaudí (2018/7723) 

 
Havent-se detectat un error material en l’import de 12.000,00 €, esmentat en l’acord 
adoptat per la Junta de Govern, en la sessió de 16 d’octubre de 2018, relatiu a la 
concessió d’una subvenció nominativa destinada a l’Acadèmia de les Arts i de les 
Ciències Cinematogràfiques, per a l’organització del “Cicle Gaudí a les comarques 
gironines”, (Exp. 2018/7723). 
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”. 
 
L’Acadèmia de les Arts i de les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, amb seu a 
Barcelona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del Cicle Gaudí 
a les comarques gironines i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/7723). 
 
El Cicle Gaudí és un projecte creat el 2016 a la demarcació de Barcelona per apropar 
el cinema català al públic de casa nostra. El 2018 vol arribar a tot el territori i es 
desenvolupa en 10 localitats de la demarcació de Girona (Besalú, Cadaqués, cassà 
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de la Selva, La Bisbal d’Empordà, Llagostera, Palamós, Ribes de Freser, Salt, Sant 
Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners i una localitat encara per concretar) i 
programa cada mes (excepte juliol i agost) una sessió cinematogràfica d'una pel·lícula 
de producció catalana. L’objectiu és ampliar el públic pel cinema català i crear noves 
audiències que valorin i estimin el cinema fet a Catalunya. La voluntat és crear una 
programació periòdica i estable a diferents poblacions de Catalunya. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Acadèmia de les Arts i de les Ciències 
Cinematogràfiques Catalanes, 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. 
 
Tenint en compte que procedeix rectificar l’error produït en l’import i el percentatge de 
la subvenció, vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta 
de Govern, per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Modificar l’import i el percentatge del punt primer de l’acord de Junta de 
Govern de data 16 d’octubre de 2018, relatiu a la concessió de la subvenció 
nominativa a l’Acadèmia de les Arts i de les Ciències Cinematogràfiques, per al 
finançament del Cicle Gaudí a les comarques gironines, 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 

2018/7723 Acadèmia de les 
Arts i de les 
Ciències 
Cinematogràfiques 
Catalanes_Barcelo
na 

G64816515 Cicle Gaudí a 
les comarques 
gironins 

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 
 

24.200,00 € 24.200,00 € 18.000,00 € 74,38 % 24.200,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DIVUIT MIL EUROS 
(18.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48048 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 
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pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 
d’octubre de 2018.  
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Acadèmia de les Arts i de les 
Ciències Cinematogràfiques Catalanes, 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 18.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 74,38 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè 
d’aquest acord. 
 
Setè. Règim de justificació. L’Acadèmia de les Arts i de les Ciències 
Cinematogràfiques Catalanes ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
24.200,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 

a)Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat);  

b)Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c)Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 

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

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

e)Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
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. 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.  
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És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Acadèmia de les Arts i de les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, 
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’Acadèmia de les Arts i de les Ciències 
Cinematogràfiques Catalanes, 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 
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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’Acadèmia de les Arts i de les Ciències Cinematogràfiques Catalanes 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. 
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g) La bona fe. 
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (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’Acadèmia de les Arts i de les Ciències 
Cinematogràfiques Catalanes, amb seu a Barcelona. 
 
 
7. JG976/000013/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia 
de l'Ajuntament d'Amer al concert de cobla del Cicle de Concerts de 
Música de Cobla_2018 (exp. 2018/1716) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 3 d’abril de 2018, va aprovar 
la resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a la 
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2018. 
 
D’acord al punt novè, d) de les bases específiques, els beneficiaris que renunciïn a la 
subvenció quedaran automàticament exclosos de la següent convocatòria del Cicle de 
Concerts de Música de Cobla. El punt segon de la resolució de la Junta de Govern 
ordena les sol·licitants que han quedat en llista d’espera i que han de permetre cobrir 
les possibles anul·lacions. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 2 d’octubre de 2018, va 
concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Amer, quart ajuntament de la llista d’espera, 
després de la renúncia de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (exp. 2018/1716). 
 
En data 16 d’octubre de 2018, l’Ajuntament d’Amer, ha presentat una comunicació 
expressa de renúncia de la subvenció concedida per la Junta de Govern del 2 
d’octubre de 2018 (Registre d’entrada: 1-2018-017379-2). 
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Atès allò que disposen els articles 93 i 94 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 119.3 i 
128.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, a proposta 
del president de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament d’Amer, amb 
NIF P1700700F, a la subvenció de 1.750,00 € per a la realització del Cicle de 
Concerts de Música de Cobla 2018, concedida per la Junta de Govern de 2 d’octubre 
de 2018,  i procedir a l’arxiu i tancament d’aquest expedient. 
 
Segon. Cancel·lar el document comptable corresponent a la subvenció concedida, 
descrita en el punt primer d’aquest acord, per l’import de MIL SET-CENTS 
CINQUANTA EUROS (1.750,00 €).  
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’ajuntament d’Amer. 
 
 
8. JG976/000014/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia 
presentada per l'Associació La Cebla Films a la subvenció 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. 
ENTITAT NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA 

PUNTUACI
Ó % 

SUBVENCI
Ó FINAL 

2018/3159 

Associació 
La Ceba 
Films G55218564 

Llargmetratge “El 
sabater d’Ordis” 39.950,00 € 15.500,00 € 16,5 0.302 4.681,30 € 

TOTAL 4.681,30 € 

 
Amb data 30 d’octubre de 2018, l’Associació La Ceba Films, amb NIF G55218564, ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 4.681,30 € 
concedida per la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al finançament del 
Llargmetratge “El sabater d’Ordis”, exp. 2018/3159. (Registre d’entrada: 1-2018-
018343-2).  
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Associació La Ceba Films, 
amb NIF G55218564, a la subvenció de 4.681,30 € concedida per la Junta de Govern 
del 5 de juny de 2018, per al finançament del Llargmetratge “El sabater d’Ordis”, exp. 
2018/3159. (Registre d’entrada: 1-2018-018343-2).  
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Segon. Cancel·lar el document comptable corresponent a la subvenció concedida, per 
l’import total de QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA  
CÈNTIMS (4.681,30 €). 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’entitat detallada en el punt primer. 
 
 
9. JG976/000014/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Concedir 
subvencions a llars d'infants municipals curs 2017/2018 (exp. 2018/7038) 

 
De conformitat amb les bases reguladores aprovades per la Diputació de Girona en 
sessió plenària del dia 18 d’abril de 2017 i publicades al BOP núm. 115 de 16 de juny 
de 2017, i la convocatòria aprovada per la Junta de Govern del dia 7 d’agost de 2018 
i publicada al BOP núm. 157 de 14 d’agost de 2018. 
 
Revisada la documentació presentada pels ajuntaments dins el termini establert en la 
convocatòria i vistos l’informe del cap del servei de Cooperació Local de data 24 
d’octubre de 2018 i l’informe de la Comissió Avaluadora de data 26 d’octubre de 
2018, en el qual es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir als municipis que es relacionen tot seguit  les subvencions pels 
conceptes i imports que s'especifiquen, per a despeses de funcionament de llars 
d'infants de titularitat municipal curs 2017-2018. 
 

 MUNICIPI CENTRE SUBVENCIONAT ALUMNES 
A EFECTES 

DE 
FINANÇA_ 

MENT 

IMPORT A 
CONDEDIR 

PAGAMENT 
2018 

PAGAMENT 
2019 

7223 Agullana Llar 
d'infants 

Ballmanetes 9 7.875,00 € 4.208,04 € 3.666,96 € 

7224 Aiguaviva Escola 
Bressol 

Aiguaviva 25 21.875,00 € 11.688,99 € 10.186,01 € 

7225 Alp Llar 
d'infants 

Alpi 39 34.125,00 € 18.234,82 € 15.890,18 € 

7226 Anglès Llar 
d'infants 

Cucut 51 44.625,00 € 23.845,54 € 20.779,46 € 

7227 Arbúcies Llar 
d'infants 

El Jardinet 65 56.875,00 € 30.391,37 € 26.483,63 € 

7296 Armentera
, l' 

Llar 
d'infants 

Municipal 
Passet a Passet 

23 20.125,00 € 10.753,87 € 9.371,13 € 

7228 Avinyonet 
de 
Puigventó
s 

Llar 
d'infants 

d'Avinyonet de 
Puigventós 

21 18.375,00 € 9.818,75 € 8.556,25 € 

7229 Banyoles Llar 
d'infants 

La Balca 74 64.750,00 € 34.599,41 € 30.150,59 € 

7230 Bàscara Llar 
d'infants 

La Baldufa 14 12.250,00 € 6.545,83 € 5.704,17 € 
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7231 Begur Llar 
d'infants 

Ses Falugues 24 21.000,00 € 11.221,43 € 9.778,57 € 

7232 Bellcaire 
d'Empordà 

Llar 
d'infants 

El Rajolí 17 14.875,00 € 7.948,51 € 6.926,49 € 

7233 Besalú Llar 
d'infants 

El Petit Comte 49 42.875,00 € 22.910,42 € 19.964,58 € 

7234 Bescanó Llar 
d'infants 

Municipal 46 40.250,00 € 21.507,74 € 18.742,26 € 

7235 Bescanó Llar 
d'infants 

El Carrilet 41 35.875,00 € 19.169,94 € 16.705,06 € 

7290 Bisbal 
d'Empordà
, la 

Llar 
d'infants 

El Tren Petit 90 78.750,00 € 42.080,36 € 36.669,64 € 

7236 Blanes Llar 
d'infants 

Ca la Guidó 23 20.125,00 € 10.753,87 € 9.371,13 € 

7237 Blanes Llar 
d'infants 

La Plantera 2 37 32.375,00 € 17.299,71 € 15.075,29 € 

7238 Blanes Llar 
d'infants 

Can Borell 49 42.875,00 € 22.910,42 € 19.964,58 € 

7239 Bolvir Llar 
d'infants 

L'Oreneta 26 22.750,00 € 12.156,55 € 10.593,45 € 

7240 Breda Llar 
d'infants 

El Petit Montseny 39 34.125,00 € 18.234,82 € 15.890,18 € 

7241 Cabanes  Escola 
rural 

de Cabanes 9 7.875,00 € 4.208,04 € 3.666,96 € 

7242 Cadaqués Llar 
d'infants 

Es Papanell 36 31.500,00 € 16.832,15 € 14.667,85 € 

7243 Caldes de 
Malavella 

Llar 
d'infants 

de Caldes de 
Malavella 

90 78.750,00 € 42.080,36 € 36.669,64 € 

7244 Calonge i 
Sant 
Antoni 

Llar 
d'infants 

La Palmera 32 28.000,00 € 14.961,91 € 13.038,09 € 

7247 Calonge i 
Sant 
Antoni 

Llar 
d'infants 

Ginjoler 48 42.000,00 € 22.442,86 € 19.557,14 € 

7248 Camós Llar 
d'infants 

Baldufes 35 30.625,00 € 16.364,59 € 14.260,41 € 

7249 Campdevà
nol 

Llar 
d'infants 

El Barrufet 35 30.625,00 € 16.364,59 € 14.260,41 € 

7251 Campllong Llar 
d'infants 

de Campllong 30 26.250,00 € 14.026,79 € 12.223,21 € 

7252 Camprodo
n 

Llar 
d'infants 

Municipal 36 31.500,00 € 16.832,15 € 14.667,85 € 

7253 Cassà de 
la Selva 

Llar 
d'infants 

Taps 107 93.625,00 € 50.028,88 € 43.596,12 € 

7254 Castelló 
d'Empúrie
s 

Llar 
d'infants 

Municipal 89 77.875,00 € 41.612,80 € 36.262,20 € 

7255 Castell-
Platja 
d'Aro 

Llar 
d'infants 

Municipal 89 77.875,00 € 41.612,80 € 36.262,20 € 

7292 Cellera de 
Ter, la 

Llar 
d'infants 

Sol Solet 24 21.000,00 € 11.221,43 € 9.778,57 € 

7256 Celrà Llar 
d'infants 

Trapelles 31 27.125,00 € 14.494,35 € 12.630,65 € 

7257 Celrà Escola 
Bressol 

Nova escola 
bressol de Celrà 

45 39.375,00 € 21.040,18 € 18.334,82 € 
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7260 Cervià de 
Ter 

Llar 
d'infants 

Can Geli de l'Era 28 24.500,00 € 13.091,67 € 11.408,33 € 

7261 Corçà Llar 
d'infants 

Municipal La 
Bòbila 

30 26.250,00 € 14.026,79 € 12.223,21 € 

7262 Cornellà 
del Terri 

Llar 
d'infants 

Els Belluguets 64 56.000,00 € 29.923,81 € 26.076,19 € 

7263 Cruïlles, 
Monells i 
Sant 
Sadurní 
l'Heura 

Llar 
d'infants 

de Monells 22 19.250,00 € 10.286,31 € 8.963,69 € 

7300 Escala, l' Escola 
Bressol 

de l'Escala 82 71.750,00 € 38.339,89 € 33.410,11 € 

7267 Esponellà  Escola 
rural 

Carles de Fortuny 9 7.875,00 € 4.208,04 € 3.666,96 € 

7268 Figueres Llar 
d'infants 

Els Pins 108 94.500,00 € 50.496,44 € 44.003,56 € 

7269 Figueres Llar 
d'infants 

Bon Pastor 25 21.875,00 € 11.688,99 € 10.186,01 € 

7270 Figueres Llar 
d'infants 

Xuclamel 60 52.500,00 € 28.053,58 € 24.446,42 € 

7271 Figueres Llar 
d'infants 

Lilaina 62 54.250,00 € 28.988,70 € 25.261,30 € 

7272 Flaçà Llar 
d'infants 

Municipal de 
Flaçà 

20 17.500,00 € 9.351,19 € 8.148,81 € 

7273 Fontcobert
a 

Escola 
Bressol 

Els Plançons 41 35.875,00 € 19.169,94 € 16.705,06 € 

7274 Fornells 
de la 
Selva 

Llar 
d'infants 

Coloraines 47 41.125,00 € 21.975,30 € 19.149,70 € 

7275 Garriguell
a 

Llar 
d'infants 

Arrels 16 14.000,00 € 7.480,95 € 6.519,05 € 

7277 Ger Llar 
d'infants 

de Ger 30 26.250,00 € 14.026,79 € 12.223,21 € 

7278 Girona Escola 
Bressol 

La Baldufa 118 103.250,00 € 55.172,03 € 48.077,97 € 

7279 Girona Llar 
d'infants 

El Cavall Fort 45 39.375,00 € 21.040,18 € 18.334,82 € 

7280 Girona Escola 
Bressol 

El Pont 60 52.500,00 € 28.053,58 € 24.446,42 € 

7281 Girona Escola 
Bressol 

El Tren 61 53.375,00 € 28.521,14 € 24.853,86 € 

7282 Girona Escola 
Bressol 

Garbí 69 60.375,00 € 32.261,61 € 28.113,39 € 

7284 Girona Escola 
Bressol 

L'Olivera 77 67.375,00 € 36.002,09 € 31.372,91 € 

7285 Girona Escola 
Bressol 

de la Devesa 77 67.375,00 € 36.002,09 € 31.372,91 € 

7288 Hostalric Llar 
d'infants 

El Patufet 36 31.500,00 € 16.832,15 € 14.667,85 € 

7293 Jonquera, 
la 

Llar 
d'infants 

Terra de Vents 26 22.750,00 € 12.156,55 € 10.593,45 € 

7302 Lladó Llar 
d'infants 

Patuleia 22 19.250,00 € 10.286,31 € 8.963,69 € 

7303 Llagostera Llar 
d'infants 

El Niu 60 52.500,00 € 28.053,58 € 24.446,42 € 

7304 Llagostera Llar 
d'infants 

El Carrilet 61 53.375,00 € 28.521,14 € 24.853,86 € 

7307 Llançà Llar El Patinet 65 56.875,00 € 30.391,37 € 26.483,63 € 
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d'infants 

7308 Llers Llar 
d'infants 

Xiquets de Llers 21 18.375,00 € 9.818,75 € 8.556,25 € 

7309 Lloret de 
Mar 

Llar 
d'infants 

Lola Anglada 128 112.000,00 € 59.847,63 € 52.152,37 € 

7310 Lloret de 
Mar 

Llar 
d'infants 

Els Pops 82 71.750,00 € 38.339,89 € 33.410,11 € 

7314 Maçanet 
de 
Cabrenys 

Llar 
d'infants 

de Maçanet de 
Cabrenys 

8 7.000,00 € 3.740,48 € 3.259,52 € 

7316 Maçanet 
de la 
Selva 

Llar 
d'infants 

El Bressol 61 53.375,00 € 28.521,14 € 24.853,86 € 

7317 Mont-ras Llar 
d'infants 

El Girasol 41 35.875,00 € 19.169,94 € 16.705,06 € 

7318 Navata Llar 
d'infants 

Belluguets 19 16.625,00 € 8.883,63 € 7.741,37 € 

7319 Olot Llar 
d'infants 

Sant Pere Màrtir 36 31.500,00 € 16.832,15 € 14.667,85 € 

7324 Olot Llar 
d'infants 

Sant Miquel 30 26.250,00 € 14.026,79 € 12.223,21 € 

7325 Olot Llar 
d'infants 

Les Fonts 70 61.250,00 € 32.729,17 € 28.520,83 € 

7327 Olot Llar 
d'infants 

Municipal la 
gredera del 
Morrot 

72 63.000,00 € 33.664,29 € 29.335,71 € 

7328 Ordis Llar 
d'infants 

d'Ordis 23 20.125,00 € 10.753,87 € 9.371,13 € 

7330 Palafrugell Llar 
d'infants 

Tomanyí 72 63.000,00 € 33.664,29 € 29.335,71 € 

7331 Palafrugell Llar 
d'infants 

Els Belluguets 61 53.375,00 € 28.521,14 € 24.853,86 € 

7332 Palamós Llar 
d'infants 

L'Estel de 
Mossèn 
Gumersind 

105 91.875,00 € 49.093,76 € 42.781,24 € 

7333 Palau-
saverdera 

Llar 
d'infants 

La Muntanyeta 38 33.250,00 € 17.767,26 € 15.482,74 € 

7334 Pals Llar 
d'infants 

Municipal de Pals 41 35.875,00 € 19.169,94 € 16.705,06 € 

7336 Parlavà Llar 
d'infants 

El Montori 21 18.375,00 € 9.818,75 € 8.556,25 € 

7337 Peralada Llar 
d'infants 

Orlina 36 31.500,00 € 16.832,15 € 14.667,85 € 

7297 Planes 
d'Hostoles
, les 

Llar 
d'infants 

El Melic 23 20.125,00 € 10.753,87 € 9.371,13 € 

7339 Porqueres Llar 
d'infants 

Els Trapelles 62 54.250,00 € 28.988,70 € 25.261,30 € 

7340 Portbou Llar 
d'infants 

Barrufets 9 7.875,00 € 4.208,04 € 3.666,96 € 

7298 Preses, 
les 

Llar 
d'infants 

El Rajolet de les 
Preses 

62 54.250,00 € 28.988,70 € 25.261,30 € 

7341 Puigcerdà Llar 
d'infants 

Municipal 69 60.375,00 € 32.261,61 € 28.113,39 € 

7342 Quart Llar 
d'infants 

La Baldufa 82 71.750,00 € 38.339,89 € 33.410,11 € 

7343 Ribes de 
Freser 

Llar 
d'infants 

de Ribes de 
Freser 

16 14.000,00 € 7.480,95 € 6.519,05 € 

7344 Riells i 
Viabrea 

Llar 
d'infants 

de Riells i Viabrea 11 9.625,00 € 5.143,16 € 4.481,84 € 
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7345 Riudarene
s 

Llar 
d'infants 

Rodamóns 21 18.375,00 € 9.818,75 € 8.556,25 € 

7346 Riudellots 
de la 
Selva 

Llar 
d'infants 

Municipal 26 22.750,00 € 12.156,55 € 10.593,45 € 

7348 Riumors Escola 
Bressol 

El Riuet de 
Riumors 

20 17.500,00 € 9.351,19 € 8.148,81 € 

7349 Roses Llar 
d'infants 

El Cavallet de 
Mar 

66 57.750,00 € 30.858,93 € 26.891,07 € 

7350 Roses Llar 
d'infants 

El Franquet 81 70.875,00 € 37.872,33 € 33.002,67 € 

7351 Salt Llar 
d'infants 

El Lledoner 75 65.625,00 € 35.066,97 € 30.558,03 € 

7352 Salt Llar 
d'infants 

El Carrilet 73 63.875,00 € 34.131,85 € 29.743,15 € 

7354 Sant Feliu 
de Guíxols 

Llar 
d'infants 

Oreneta 70 61.250,00 € 32.729,17 € 28.520,83 € 

7355 Sant Feliu 
de Guíxols 

Escola 
Bressol 

Mas Balmanya 94 82.250,00 € 43.950,60 € 38.299,40 € 

7356 Sant Feliu 
de 
Pallerols 

Escola 
Bressol 

Petits 
Pescallunes 

28 24.500,00 € 13.091,67 € 11.408,33 € 

7357 Sant 
Gregori 

Llar 
d'infants 

Els Escarlets 75 65.625,00 € 35.066,97 € 30.558,03 € 

7358 Sant Hilari 
Sacalm 

Escola 
Bressol 

Municipal La 
Baldufa 

31 27.125,00 € 14.494,35 € 12.630,65 € 

7359 Sant 
Jaume de 
Llierca 

Llar 
d'infants 

El Petit Lledoner 30 26.250,00 € 14.026,79 € 12.223,21 € 

7360 Sant Joan 
de les 
Abadesse
s 

Llar 
d'infants 

El Molí Petit 36 31.500,00 € 16.832,15 € 14.667,85 € 

7361 Sant Joan 
les Fonts 

Llar 
d'infants 

El Niu 43 37.625,00 € 20.105,06 € 17.519,94 € 

7362 Sant Jordi 
Desvalls 

Llar 
d'infants 

El Draguiló 24 21.000,00 € 11.221,43 € 9.778,57 € 

7365 Sant Julià 
de Ramis 

Escola 
rural 

Santa Fe 8 7.000,00 € 3.740,48 € 3.259,52 € 

7363 Sant Julià 
de Ramis 

Llar inf. 
rural 

Cau de les Goges 54 47.250,00 € 25.248,22 € 22.001,78 € 

7367 Sant 
Miquel de 
Fluvià 

Escola 
rural 

Vallgarriga 5 4.375,00 € 2.337,80 € 2.037,20 € 

7368 Sant Pau 
de 
Segúries 

Llar 
d'infants 

El Pinet Xic 20 17.500,00 € 9.351,19 € 8.148,81 € 

7369 Sant Pere 
Pescador 

Llar 
d'infants 

El Petit Llagut 28 24.500,00 € 13.091,67 € 11.408,33 € 

7370 Santa 
Coloma de 
Farners 

Llar 
d'infants 

Tabalet 50 43.750,00 € 23.377,98 € 20.372,02 € 
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7371 Santa 
Coloma de 
Farners 

Llar 
d'infants 

de Santa Coloma 
de Farners 

44 38.500,00 € 20.572,62 € 17.927,38 € 

7372 Santa 
Cristina 
d'Aro 

Escola 
Bressol 

Municipal El 
Guirigall 

58 50.750,00 € 27.118,46 € 23.631,54 € 

7373 Santa Pau Llar 
d'infants 

de Santa Pau 30 26.250,00 € 14.026,79 € 12.223,21 € 

7374 Sarrià de 
Ter 

Llar 
d'infants 

Confetti 64 56.000,00 € 29.923,81 € 26.076,19 € 

7375 Saus, 
Camallera 
i 
Llampaies 

Llar 
d'infants 

de Camallera 14 12.250,00 € 6.545,83 € 5.704,17 € 

7376 Serinyà Llar 
d'infants 

El Casalet 15 13.125,00 € 7.013,39 € 6.111,61 € 

7377 Sils Llar 
d'infants 

La Quitxalla 41 35.875,00 € 19.169,94 € 16.705,06 € 

7378 Torroella 
de Montgrí 

Llar 
d'infants 

Mar i Cel 33 28.875,00 € 15.429,47 € 13.445,53 € 

7379 Torroella 
de Montgrí 

Escola 
Bressol 

El Petit Montgrí 84 73.500,00 € 39.275,01 € 34.224,99 € 

7380 Tossa de 
Mar 

Llar 
d'infants 

Els Petits 
Mariners 

57 49.875,00 € 26.650,90 € 23.224,10 € 

7381 Ullastret Llar 
d'infants 

d'Ullastret 7 6.125,00 € 3.272,92 € 2.852,08 € 

7294 Vall de 
Bianya, la 

Llar 
d'infants 

de la Canya 38 33.250,00 € 17.767,26 € 15.482,74 € 

7295 Vall d'en 
Bas, la 

Llar 
d'infants 

Municipal de Sant 
Esteve d'En Bas 

51 44.625,00 € 23.845,54 € 20.779,46 € 

7382 Vallfogona 
de 
Ripollès 

Llar 
d'infants 

de Vallfogona de 
Ripollès 

6 5.250,00 € 2.805,36 € 2.444,64 € 

7383 Vall-
llobrega 

Llar 
d'infants 

de Vall-llobrega 23 20.125,00 € 10.753,87 € 9.371,13 € 

7384 Ventalló Llar 
d'infants 

de Ventalló 29 25.375,00 € 13.559,23 € 11.815,77 € 

7386 Verges Llar 
d'infants 

de Verges 12 10.500,00 € 5.610,72 € 4.889,28 € 

7389 Vidreres Llar 
d'infants 

Sant Iscle-Santa 
Victòria 

16 14.000,00 € 7.480,95 € 6.519,05 € 

7390 Vidreres Llar 
d'infants 

El Sorrer 54 47.250,00 € 25.248,22 € 22.001,78 € 

7393 Vilabertran Escola 
Bressol 

Quitxalla 34 29.750,00 € 15.897,03 € 13.852,97 € 

7394 Vilablareix Llar 
d'infants 

La Farigola 55 48.125,00 € 25.715,78 € 22.409,22 € 

7395 Vilademul
s 

Escola 
Bressol 

El Tractoret 22 19.250,00 € 10.286,31 € 8.963,69 € 

7396 Viladrau Llar 
d'infants 

Les Paitides 12 10.500,00 € 5.610,72 € 4.889,28 € 

7397 Vilafant Llar 
d'infants 

7 pometes 64 56.000,00 € 29.923,81 € 26.076,19 € 

7398 Vilajuïga Llar 
d'infants 

Els Nins 14 12.250,00 € 6.545,83 € 5.704,17 € 

7399 Vilobí 
d'Onyar 

Llar 
d'infants 

El Patufet 44 38.500,00 € 20.572,62 € 17.927,38 € 
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TOTAL       6097 5.334.875,00 € 2.850.710,91 € 2.484.164,09 € 

 
Segon. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 400.9420.46200 
del pressupost de la Diputació de Girona de 2018 per un import de 2.850.710,91 € i 
disposar la despesa per un import de 2.484.164,09 € amb càrrec a la mateixa 
aplicació pressupostària del pressupost de l’any 2019, condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient per a l’exercici 2019. 
 
Tercer. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, 
si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, 
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
Quart. Notificar als beneficiaris de les subvencions el present acord. 
 
 
10. JG976/000015/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí 
subvenció de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, dins el Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1580) 

 
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 Santa Coloma de Farners 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 Santa Coloma de Farners de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 
150.420,00 € per destinar-la a actuació reforma edificis municipals i asfaltat de carrers 
amb un pressupost de 174.672,00 €. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació 
Local, Habitatge i Bon Govern Local, 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 2017, 
expedient 2017/1580 pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte Concepte canvi 
destí 

Pressupost Subvenció 
Inicial 

Subvenció 
Final 

Fresat i asfaltat de 
diversos carrers de la 
trama urbana de 
Santa Coloma de 
Farners 

  150.720,00 €  

Concepte 
 

Pressupost Subvenció 

Fresat i asfaltat de diversos carrers de la 
trama urbana de Santa Coloma de Farners 

278.882,07 150.420,00 € 
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 Reforma edificis 
municipals i asfaltat 
de carrers 

174.672,00  150.720,00 € 

   150.720,00 € 150.720,00 € 

 
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 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 
 
 
11. JG976/000016/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí 
subvenció de l'Ajuntament de Vilamaniscle, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2018. (exp. 2018/1300) 

 
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 Vilamaniscle se li va concedir la 
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2018 d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció 

2018/1300 
 

Inversions Obres de reforma 
oficines municipals 

29.000,00 28.938,00 € 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Vilamaniscle de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, d’import 28.938,00 
€ . 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació 
Local, Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Vilamaniscle el canvi de destí de la subvenció 
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, expedient 
2018/1300 pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 

Concepte  Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial 

Subvenció 
Final 

Obres de reforma 
oficines 
municipals 

  28.938,00 €  

 Obres de reforma 
oficines municipals 
i mobiliari 

28.938,00  28.938,00 € 

   28.938,00 € 28.938,00 € 
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Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Vilamaniscle 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 
30 de setembre de 2019. 
 
 
12. JG976/000051/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració 
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Vic en 
matèria de control intern a les entitats locals (exp. 2018/8646) 

 
Aprovació d’un conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Vic en matèria de control intern a les entitats locals (Exp. 
2018/8646). 
 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del 
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és 
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris 
d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit 
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat 
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de 
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als 
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%), 
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de 
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en 
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals 
de Girona. 
 
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu pla per als municipis de 
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a 
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del 
RCIL. 

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


 
 
 

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

Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de 
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer. 
 

Aquest coneixement necessari per al desenvolupament és susceptible d’utilització per 
l’Ajuntament de Vic, representant-li una significativa economia de recursos; per altra 
banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern amb les millores i 
adaptacions que poden resultar de la seva implantació a l’Ajuntament de Vic dobla la 
casuística i augmenta la possibilitat de trobar més aviat solucions a les qüestions que 
vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona. 
 
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit 
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a 
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Vic. 
 
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies. 
 
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal: 
 
“INFORME del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals de la Diputació de Girona en relació al conveni de col·laboració 
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Vic en matèria de 
control intern a les entitats locals”. 
 
EL SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN L’EXERCICI DEL CONTROL INTERN A LES 
ENTITATS LOCALS INFORMA 
 
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, i modificat 
en data 15 de maig de 2018, el Pla de serveis de la Diputació de Girona d’Assistència 
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a finalitat compartir 
coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28 
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector 
públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern, 
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
 
Que la vigència d’aquest conveni serà de 4 anys, prorrogables per 4 més, a partir de 
la data en la que es signi. 
 
Que la Diputació de Girona es compromet a facilitar i mantenir actualitzats, en suport 
informàtic i full de càlcul, segons procedeixi per a l’exercici de la funció interventora i 
per a l’exercici del control financer, tots els recursos necessaris per al 
desenvolupament adequat d’aquestes tasques. 
 
Que l’Ajuntament de Vic es compromet a  
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Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, únicament pel 

desenvolupament de les tasques de control intern del seu sector institucional, i 
no cedir-la a tercers per cap finalitat, i específicament la comercial.  

Vetllar per tal que la utilització del coneixement transferit per la Diputació de 
Girona, quan s’incardini en aplicacions informàtiques, conservi la referència 
d’autor i es reservi a la finalitat autoritzada. 

Remetre a la Diputació de Girona, una Memòria que acrediti l’aplicació, la 
utilització i grau d’implantació del coneixement transferit per part de la Diputació 
de Girona objecte d’aquest conveni, on s’incloguin, sempre que es consideri 
oportú, propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva 
implementació a  amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les 
qüestions que vagin sorgint. 

 
Que el Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la 
Diputació de Girona INFORMA FAVORABLEMENT l'aprovació del conveni en matèria 
de Control Intern a les Entitats Locals. 
 
Que l'òrgan competent per aprovar el conveni amb l’Ajuntament de Vic i la Diputació 
de Girona en matèria de Control Intern a les Entitats Locals és la Junta de Govern.” 
 
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 formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Vic, del tenor literal següent:  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE VIC EN MATÈRIA DE CONTROL INTERN A LES 
ENTITATS LOCALS 
REUNITS: 
 
Per una part, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A, representada per 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, assistit pel xxxxxxxxxxxxxxxx, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern de data xxxxxxxxxxxxx. 
 
I, de l’altra, l’Ajuntament de Vic amb NIF P5800015I, representada per 
xxxxxxxxxxxxx,, assistit per xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
EXPOSEN: 
 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del 
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és 
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris 
d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit 
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat 
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de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de 
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als 
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%), 
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de 
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en 
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals 
de Girona. 
 
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu Pla per als municipis de 
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de: 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a 
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del 
RCIL. 

Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de 
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer. 
 

Aquest coneixement necessari per al desenvolupament és susceptible d’utilització per 
l’Ajuntament de Vic, representant-li una significativa economia de recursos; per altra 
banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern amb les millores i 
adaptacions que poden resultar de la seva implantació a l’Ajuntament de Vic dobla la 
casuística i augmenta la possibilitat de trobar més aviat solucions a les qüestions que 
vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona. 
 
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit 
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a 
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Vic. 
 
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies, a tals efectes, 
 
ACORDEN: 
 
Primer. Objecte 
 
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del sector públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament 
previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes locals, aprovat 
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pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és regular els 
procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
 
Segon. Durada 
 
La vigència d’aquest conveni serà de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord 
exprés d’ambdues parts, a partir de la data en la que es signi. 
 
Tercer. Compromisos de la Diputació de Girona 
 
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons 
procedeixi: 
 
a)Per a l’exercici de la funció interventora: 

L’inventari  d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia 
en règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèviament adaptades als 
extrems fixats  per l’Acord del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la 
funció interventora en règim de requisits bàsics. 

Els models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció 
limitada prèvia en règim de requisits bàsics. 

 
b)Per a l’exercici del control financer: 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) 
del RD 424/2017. 

Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats 
de les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la 
gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer. 
 

La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del 
coneixement transferit 
 
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Vic 
 
Els compromisos de l’Ajuntament de Vic són els següents: 
 
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació, únicament pel desenvolupament de 

les tasques de control intern del seu sector institucional, i no cedir-la a tercers per 
cap finalitat, i específicament la comercial. 
 

b)Vetllar per tal que la utilització del coneixement transferit per la Diputació de Girona, 
quan s’incardini en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor i es 
reservi a la finalitat autoritzada 

 
c)Remetre a la Diputació de Girona, una Memòria que acrediti l’aplicació, la utilització 

i grau d’implantació del coneixement transferit per part de la Diputació de Girona 
objecte d’aquest conveni, on s’incloguin, sempre que es consideri oportú, 
propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva 
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implementació a  amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les 
qüestions que vagin sorgint. 

 
Cinquè. Comunicacions 
 
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions es 
duran a terme preferiblement per caràcter telemàtic i amb mesures de seguretat 
suficients per evitar la seva pèrdua o còpia no autoritzada. 
 
Sisè. Responsables 
 
Seran responsables i participaran en el projecte per part de Girona, qui designi la 
Intervenció general de la Diputació, mitjançant la disposició que procedeixi del seu 
òrgan de govern corresponent. 
 
Seran responsables i participaran en el projecte per part de l’Ajuntament de Vic, qui 
designi la Intervenció de l’Ajuntament de Vic, mitjançant la disposició que procedeixi 
del seu òrgan de govern corresponent. 
 
Setè. Causes d’extinció 
 
No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions firmants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
 
Vuitè. Eficàcia i publicitat 
 
El conveni obliga des del moment de la seva signatura. 
 
La Diputació de Girona haurà de publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial 
de l’Estat i l’Ajuntament de Vic al Butlletí oficial de la Província corresponent. 
 
Novè. Naturalesa jurídica 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa 
serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre 
les parts. 
 
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. 
 
GIRONA, XXXXXX. Per la Diputació de Girona, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Per 
l’Ajuntament de Vic xxxxxxxxxxxxxxx.” 
 
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i 
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Vic i al Servei d’Assistència en 
l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona. 
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13. JG976/000052/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració 
interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal 
d'Osona en matèria de control intern a les entitats locals. (exp. 2018/8645) 

 
Aprovació d’un conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de 
Girona i el Consell Comarcal d’Osona en matèria de control intern a les entitats locals 
(Exp. 2018/8645). 
 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del 
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és 
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris 
d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit 
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat 
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de 
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als 
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%), 
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de 
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en 
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals 
de Girona. 
 
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu Pla per als municipis de 
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a 
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del 
RCIL. 

Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de 
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer. 
 

Aquest coneixement necessari per al desenvolupament és susceptible d’utilització pel 
Consell Comarcal d’Osona, representant-li una significativa economia de recursos; 
per altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern amb les 
millores i adaptacions que poden resultar de la seva implantació al Consell Comarcal 
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d’Osona dobla la casuística i augmenta la possibilitat de trobar més aviat solucions a 
les qüestions que vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona. 
 
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit 
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a 
la seva adaptació aprofitables pel Consell Comarcal d’Osona. 
 
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies. 
 
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal: 
 
“INFORME del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals de la Diputació de Girona en relació al conveni de col·laboració 
interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal d’Osona en 
matèria de control intern a les entitats locals”. 
 
EL SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN L’EXERCICI DEL CONTROL INTERN A LES 
ENTITATS LOCALS INFORMA 
 
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, i modificat 
en data 15 de maig de 2018, el Pla de serveis de la Diputació de Girona d’Assistència 
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a finalitat compartir 
coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28 
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector 
públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern, 
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
 
Que la vigència d’aquest conveni serà de 4 anys, prorrogables per 4 més, a partir de 
la data en la que es signi. 
 
Que la Diputació de Girona es compromet a facilitar i mantenir actualitzats, en suport 
informàtic i full de càlcul, segons procedeixi per a l’exercici de la funció interventora i 
per a l’exercici del control financer, tots els recursos necessaris per al 
desenvolupament adequat d’aquestes tasques. 
 
Que el Consell Comarcal d’Osona es compromet a  
 

Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, únicament pel 
desenvolupament de les tasques de control intern del seu sector institucional, i 
no cedir-la a tercers per cap finalitat, i específicament la comercial.  

Vetllar per tal que la utilització del coneixement transferit per la Diputació de 
Girona, quan s’incardini en aplicacions informàtiques, conservi la referència 
d’autor i es reservi a la finalitat autoritzada. 

Remetre a la Diputació de Girona, una Memòria que acrediti l’aplicació, la 
utilització i grau d’implantació del coneixement transferit per part de la Diputació 
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de Girona objecte d’aquest conveni, on s’incloguin, sempre que es consideri 
oportú, propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva 
implementació a  amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les 
qüestions que vagin sorgint. 

 
Que el Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la 
Diputació de Girona INFORMA FAVORABLEMENT l'aprovació del conveni en matèria 
de Control Intern a les Entitats Locals. 
 
Que l'òrgan competent per aprovar el conveni amb el Consell Comarcal d’Osona i la 
Diputació de Girona en matèria de Control Intern a les Entitats Locals és la Junta de 
Govern.” 
 
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 formalització d’un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal d’Osona i la Diputació de Girona, del següent tenor literal:  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL D’OSONA EN MATÈRIA DE CONTROL 
INTERN A LES ENTITATS LOCALS. 
 
Per una part, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A, representada per 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, assistit pel xxxxxxxxxxxxxxxx, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern de data xxxxxxxxxxxxx. 
 
I, de l’altra, el Consell Comarcal d’Osona amb NIF P5800015I, representat per 
xxxxxxxxxxxxx, assistit per xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
MANIFESTEN: 
 
Que el Consell Comarcal d’Osona sol·licita formalment l’autorització de la Diputació 
de Girona per poder utilitzar les fitxes elaborades pel Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals sobre l’aplicació dels requisits bàsics respecte 
de tots els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció 
limitada prèvia. 
 
Que la Diputació de Girona està d’acord en compartir coneixement i experiència en el 
procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el 
règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic (RCIL), que té per 
objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 213 del text refós de la 
Llei reguladora de la hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, la finalitat del qual és regular els procediments de control intern, la 
metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
 
Per tot el que s’ha dit, les persones compareixents, en virtut de la representació en la 
qual actuen, 
 
PACTEN 
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Primer.- Objecte 
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del sector públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament 
previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes locals, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és regular els 
procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
Segon.- Durada 
La vigència d’aquest conveni serà de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord 
exprés d'ambdues parts, a partir de la data en la que es signi. 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona 
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons 
procedeixi: 
c)Per a l’exercici de la funció interventora: 

L’inventari  d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia 
en règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèviament adaptades als 
extrems fixats  per l’Acord del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la 
funció interventora en règim de requisits bàsics. 

Els models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció 
limitada prèvia en règim de requisits bàsics. 

d)Per a l’exercici del control financer: 
L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent previstes 

a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) 
del RD 424/2017. 

Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats 
de les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la 
gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer. 
La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del 
coneixement transferit 
Quart.- Compromisos del Consell Comarcal d’Osona 
Els compromisos del Consell Comarcal d’Osona són els següents: 
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació, únicament pel desenvolupament de 

les tasques de control intern del seu sector institucional, i no cedir-la a tercers per 
cap finalitat, i específicament la comercial. 

b)Vetllar per tal que la utilització del coneixement transferit per la Diputació de Girona, 
quan s’incardini en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor i es 
reservi a la finalitat autoritzada 

c)Remetre a la Diputació de Girona, una Memòria que acrediti l’aplicació, la utilització 
i grau d’implantació del coneixement transferit per part de la Diputació de Girona 
objecte d’aquest conveni, on s’incloguin, sempre que es consideri oportú, 
propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva 
implementació a  amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les 
qüestions que vagin sorgint. 

Cinquè.- Comunicacions 
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions es 
duran a terme preferiblement per caràcter telemàtic i amb mesures de seguretat 
suficients per evitar la seva pèrdua o còpia no autoritzada. 
Sisè.- Responsables 
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Seran responsables i participaran en el projecte per part de Girona, qui designi la 
Intervenció general de la Diputació, mitjançant la disposició que procedeixi del seu 
òrgan de govern corresponent. 
Seran responsables i participaran en el projecte per part del Consell Comarcal 
d’Osona, qui designi la Intervenció del Consell Comarcal d’Osona, mitjançant la 
disposició que procedeixi del seu òrgan de govern corresponent. 
Setè.- Causes d’extinció 
No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions firmants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
Vuitè.- Eficàcia i publicitat 
El conveni obliga des del moment de la seva signatura. 
La Diputació de Girona haurà de publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial 
de l’Estat i el Consell Comarcal d’Osona al Butlletí oficial de la Província 
corresponent. 
Novè.- Naturalesa jurídica 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa 
serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre 
les parts. 
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. 
GIRONA, XXXXXX. Per la Diputació de Girona, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pel Consell 
Comarcal d’Osona xxxxxxxxxxxxxxx.” 
 
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i 
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
Tercer. Traslladar el present acord al Consell Comarcal d’Osona i al Servei 
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona. 
 
 
14. JG976/000057/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 

Medi Ambient (014): Modificació de la convocatòria de subvencions per a 
la instal·lació de calderes i xarxes de biomassa 2018 i segona resolució 
(exp. 2018/64) 

 
La Diputació de Girona, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província núm. 4, 
del dia 5 de gener de 2018, va publicar les Bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor 
municipals aprovades en sessió del Ple de data 19 de desembre de 2017. 
 
Per acord de la Junta de Govern de Diputació de Girona, en la sessió ordinària de  7 
d'agost de 2018 es va resoldre l’atorgament d’ajuts per a a la instal·lació de calderes i 
xarxes de calor de biomassa municipals l’any 2018 esgotant el crèdit pressupostari de 
la convocatòria. En la resolució es va aprovar una llista d’espera en ordre de prioritat 
de sol·licituds per manca de dotació pressupostària. 
 
En data 7 d’agost de 2018 el Ple de la Diputació va aprovar el suplement de crèdit DG 
3SC 5/2008 del pressupost de la Diputació de l’exercici 2018 (exp. 2018/7030), que 
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recull el suplement de crèdit de 114.000 euros pel Programa calderes de biomassa 
per ajuntaments medi ambient.  
 
El punt 10 de les bases preveu la possibilitat de fer més d’una resolució si escau. 
 
Vist l’informe de la tècnica de biomassa de Medi Ambient, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Ampliar la convocatòria de subvencions del programa de suport a la 
instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, per l’import de 
114.000€ i autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
300/1700/76200. 
 
Segon. Modificar, en cas dels beneficiaris que s’acullin a la licitació agregada, els 
terminis per presentar el certificat d’acord de ple d’encàrrec de gestió i aprovació del 
conveni, recollits en el punt 5 de la convocatòria referent a terminis per executar i 
justificar subvencions. Modificant el paràgraf que diu: 
 

“Per als beneficiaris que s’acullin a la licitació agregada de la Diputació de 
Girona, el termini per presentar el certificat d’acord de Ple d’encàrrec de gestió 
i aprovació del conveni corresponent finalitza el 31 d’octubre de 2018.” 

 

Per :  
 

“Per als beneficiaris que s’acullin a la licitació agregada de la Diputació de 
Girona, el termini per presentar el certificat d’acord de Ple d’encàrrec de gestió 
i aprovació del conveni corresponent finalitza el 31 de desembre de 2018.” 

 
Tercer. Concedir als ajuntaments que figuren a l’ANNEX, en segona resolució, les 
subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que s'hi especifiquen, i disposar la 
despesa total de 114.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
300/1700/76200. 
 
Quart. Notificar el present acord als interessats. 
 
 
15. JG976/000058/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 

Medi Ambient (014): Aprovació d'un canvi d'imputació pressupostària Del 
Pla a l'acció 2016 L3. Figueres (exp. 2016/1123) 

 
Vista la subvenció a l’Ajuntament de Figueres, amb NIF P1707200J, Exp. 2016/1123, 
de 5.591,60 euros per a la millora de l’eficiència de l’enllumenat interior de l’escola 
Anicet de Pagès dins la campanya Del Pla a l’acció 2016. 
 
Vist l’informe del cap de Medi Ambient. 
 
Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del president 
de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovació del canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar 
de la subvenció a l’Ajuntament de Figueres, amb NIF P1707200J, Exp. 2016/1123, 
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per a la millora de l’eficiència de l’enllumenat interior de l’escola Anicet de Pagès dins 
la campanya Del Pla a l’acció 2016 tot autoritzant i disposant la despesa per import 
total de 1.397,90 euros, amb càrrec el pressupost de 2018 a l’aplicació pressupostària 
300/1700/76202. 
 
Segon. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Figueres. 
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
16. JG976/000042/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Acceptar la renúncia presentada 
pel Club d'Esports i Lleure Platja de Roses a la subvenció del programa B3 
Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars. (exp. 
2018/3861) 

 
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 d’Esports i Lleure Platja de Roses d’import 1.700,00 € 
pel campionat de Catalunya de futbol platja dins del programa B3 Suport a 
l’organització d’esdeveniments esportius singulars. 
 
En data 15 d’octubre de 2018 i número de registre d’entrada 1-2018-017264-2, el  
Club d’Esports i Lleure Platja de Roses amb NIF G55091722, 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 perquè no es va portar a 
terme. (exp. 2018/3861) 
 
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 d’Esports i Lleure Platja 
de Roses amb NIF G55091722, a la subvenció de 1.700,00 € del programa B3 Suport 
a l’organització d’esdeveniments esportius singulars, 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. 2018/3861. 
 
Segon. Anul·lar el document comptable D número 920180006195 per import de 
1.700,00 €. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Club d’Esports i Lleure Platja de Roses. 
 
 
17. JG976/000004/2018-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció 

econòmica; Promoció Econòmica (015): Concedir una subvenció 
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nominativa a Forum Gastronòmic SL per al finançament de l'organització 
del Fòrum Gastronòmic 2018 a Girona (exp. 2018/8573) 

 
FÒRUM GASTRONÒMIC SL és considerat com un dels esdeveniments més 
importants i prestigiosos del circuit de la gastronomia, amb una clara proposta de 
promoure el contacte directe entre professionals del sector, convertint-se en un gran 
espai de negoci i un aparador idoni de les novetats del sector, així com una excel·lent 
plataforma comercial. 
 
Degut al creixement que any rere any experimenta (enguany la previsió de creixement 
és del 30%), es generen despeses importants pel que fa a la infraestructura 
necessària per al desenvolupament de l’esdeveniment. Resumidament serien 
aquestes: Muntatge dels estands, aules, espais de fira, magatzem; col·locació de la 
moqueta; contractació de les carpes; contractació de l'electricitat, llauneria, consums, 
calefacció i grups electrògens; lloguer del mobiliari, complements i serveis; 
contractació i despeses d’àudio, vídeo i il·luminació i altres despeses que es puguin 
generar per al correcte desenvolupament de l'esdeveniment. L’objectiu de la 
subvenció és sufragar les despeses generades en els punts esmentats.  
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió extraordinària del dia 7 d’agost de 2018, 
va aprovar l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE3/2018, que preveu una 
subvenció nominativa a favor de FORUM GASTRONÒMIC SL. Aquest acord va 
quedar aprovat definitivament, sense que s’hagi produït cap reclamació o al·legació, 
en data 17 de setembre de 2018.  
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de FÒRUM GASTRONÒMIC SL, de conformitat 
amb el 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 de la cap del centre gestor de Promoció Econòmica, la Junta 
de Govern, a proposta del diputat delegat, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció següent: 

 

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2018/8573 FÒRUM GASTRONÒMIC SL B62339957 

Objecte subvenció Naturalesa 

Despeses de l’organització del Fòrum a Girona Corrent 

Cost 
objecte de la subvenció € 

Import subvenció € % de finançament 

266.500,00 € 100.000 € 37,523% 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 100.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 220 4300 48010 del pressupost de la Diputació de Girona 
de l’exercici 2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució 
La concessió de la subvenció que s’autoritza té caràcter singular i es consideren 
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que 
formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és del 18 al 20 de novembre de 
2018. 
 
Quart. Compatibilitat 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció 
Es considera que FÒRUM GASTRONÒMIC SL accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Termini i règim de justificació 
El beneficiari ha de justificar, abans del 22 d’abril de 2019, la realització efectiva de 
l’objecte de la subvenció, per l’import de 266.500 € corresponent a les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació de:  

 
A.Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de 

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

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


 
 
 

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

compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
B.Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 

inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” 
dependent de l’”Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, 
mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat 
l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el 
pagament. L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els fets 
comprovats i les conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, 
la designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un 
auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la 
revisió de la memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la 
portarà a terme el mateix auditor.  
 

 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor és consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 euros. 
 
En cas d’entitats privades, quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior 
a les quanties establertes per la legislació vigent en matèria de contractació pública 
pel que fa al contracte menor (15.000 € IVA exclòs), el beneficiari haurà de sol·licitar 
com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació 
del compromís, excepte que per les seves especials característiques no existeixi en el 
mercat suficient número d’entitats que els realitzen, prestin o subministrin, o tret que 
la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que s’ha previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
al punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
 
En el moment en què el beneficiari presenti la documentació justificativa se’n farà la 
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb el que estableix aquest acord, 
es pot requerir que s’esmenin els defectes que se li indiquin en el termini de 10 dies, o 
bé, que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho 
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fa, es considera incomplerta l’obligació de la justificació, amb les conseqüències que 
es determinen a l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
Setè. Pagament  
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable de la cap del Centre 
Gestor. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
Vuitè. Obligació de difusió i publicitat 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
En els materials de difusió de les activitats de l’entitat hi haurà de constar el logotip de 
la Diputació de Girona, així com també en la pàgina web. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
  

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació 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, i l’ha d’advertir de 
manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 

 
b) Si no n’és possible el compliment perquè s’han desenvolupat les activitats 
afectades per aquestes mesures, l’òrgan concedent pot establir mesures 
alternatives, sempre que 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’acte corresponent, i se l’ha 
d’advertir que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comporta l’aplicació del règim sancionador 
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter 
molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Setzè. Normes supletòries 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord hi és d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord a FÒRUM GASTRONÒMIC SL. 
 
18. JG976/000006/2018-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció 

econòmica; Promoció Econòmica (015): Aprovar conveni col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona per a la concessió 
de l'ús de l'aplicació Gestor d'Informació d'Activitats (GIA) i la 
col·laboració gestió activitats (exp. 2018/8156) 

 
La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció Econòmica, dóna 
suport a les politiques locals de desenvolupament local i té com a línies d’actuació 
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prioritàries la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de la innovació, 
l’atracció del talent i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis 
del seu àmbit territorial. 
 
La Diputació de Girona tracta d'establir les condicions més adequades perquè es porti 
a terme el desenvolupament del nucli essencial de competències que es refereix a 
l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica en les obres i els serveis 
municipals. Des de diferents serveis, es presta assistència als diversos municipis de 
cada comarca, assessorant-los sobre tots aquells aspectes de competència 
municipal, amb l’objectiu de potenciar i optimitzar els recursos dels ens locals amb 
menys capacitat econòmica i de gestió per assolir un nivell de qualitat en la prestació 
dels serveis que els permeti ser cada cop més autònoms. 
 
La Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de facilitar als ajuntaments una eina que els 
permeti gestionar la intervenció municipal de les activitats, la GSHUA va dissenyar 
una aplicació informàtica anomenada Gestor d’Informació d’Activitats (GIA). Aquesta 
aplicació és propietat de la Diputació de Barcelona i està allotjada en els seus 
servidors. Els usuaris hi accedeixen via web restringit. La petició per accedir al GIA es 
formalitza amb els municipis de la província com a recurs del catàleg de serveis 
corporatiu. 
 
La Diputació de Girona vol facilitar als ajuntaments de la seva demarcació un 
programari que permeti mantenir un cens d’activitats que no obligui als ajuntaments a 
mecanitzar de nou multitud de dades ja introduïdes en el gestor d’expedients. És per 
això, que coneixent que la Diputació de Barcelona ha desenvolupat el GIA i sabent 
que aquesta aplicació pot ser utilitzada en altres entorns, en data 26 de setembre de 
2018, va sol·licitar poder fer ús del GIA, per tal que els ajuntaments de la demarcació 
als quals presta assistència en matèria d’activitats hi poguessin accedir i utilitzar-lo. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció Econòmica-Diplab, la Junta 
de Govern, a proposta del diputat delegat de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Diputació de Girona per a la concessió de l’ús del software de l’aplicació anomenada 
Gestor d’Informació d’Activitats (GIA) i la col·laboració en matèria de gestió de les 
activitats, el text del qual es transcriu íntegre a continuació: 
 
“CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA CONCESSIÓ DE L’ÚS DEL 
SOFTWARE DE L’APLICACIÓ ANOMENADA GESTOR D’INFORMACIÓ 
D’ACTIVITATS (GIA) I LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE LES 
ACTIVITATS 
 
REUNITS: 
 
La Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte pel seu 
president, Sr. Miquel Noguer i Planas, en virtut de les facultats conferides per acord 
de Junta de Govern de data..., assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i 
Nouvilas. 
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I de l’altra, Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque, Diputat delegat d’Urbanisme i 
Habitatge de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2018, 
sobre nomenaments i delegació de competències i d’atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la presidència núm. 
7048/18, de 9 de juliol de 2018, publicada en el BOPB de 11 de juliol de 2018, i 
assistit pel secretari delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll 
Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la presidència de la 
Corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre delegació de funcions de 
Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legat per tal de 
formalitzar aquest conveni marc de col·laboració i a l’efecte 
 
MANIFESTEN: 
I. El Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat 
pel Reial decret 781/1986, de 18 d’abril, en relació amb la Llei 7/1985, reguladora de 
les bases de règim local, així com el títol VII del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
atorguen a les diputacions competències d’assistència i cooperació als municipis. 
 
II. Per fer efectiu aquest compromís, la cooperació de la Diputació de Barcelona amb 
els ens locals, mitjançant la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
(GSHUA), es concreta en la prestació d’assistència i cooperació tècnica, jurídica i 
econòmica en les àrees de promoció i gestió de l’urbanisme, l’habitatge i d’altres 
activitats connexes o relacionades, així com en l’àrea d’intervenció en les activitats i 
instal·lacions productives. 

 
III. Amb l’objectiu de facilitar als ajuntaments una eina que els permeti gestionar la 
intervenció municipal de les activitats, la GSHUA ha dissenyat una aplicació 
informàtica anomenada Gestor d’Informació d’Activitats (GIA) 
 
Aquesta aplicació és propietat de la Diputació de Barcelona i està allotjada als seus 
servidors. Els usuaris hi accedeixen via web restringit. La petició per accedir al GIA es 
formalitza amb els municipis de la província com a recurs del Catàleg de serveis 
corporatiu. El GIA té dues funcions principals: 
 
En primer lloc, és una base de dades de les activitats que s’exerceixen en un 
determinat terme municipal i d’aquelles activitats de les quals es tramita el 
procediment d’intervenció administrativa necessari per a la seva implantació.  
 
En segon lloc, facilita la tramitació dels procediments d’intervenció de les activitats 
regulats a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats (LPCAA), a la Llei 11/2009, del 6 de juliol de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació administrativa i a la normativa sectorial amb incidència en les activitats. 
 
El GIA disposa de serveis web que permeten que les aplicacions de tramitació 
d’expedients dels ajuntaments es connectin amb el GIA, de manera que des del 
tramitador municipal es poden generar altes de noves activitats, baixes, canvis de 
titularitat i altres modificacions en el GIA. Aquest servei està subjecte a què el 
proveïdor de l’aplicació de tramitació municipal hagi realitzat els desenvolupaments 
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pertinents. 
 
Els objectius que es pretenen assolir amb l’aplicació GIA són els següents: 
 

a) Millorar la gestió de la intervenció de les activitats. 
b) Facilitar la tasca dels professionals tècnics i administratius que gestionin les 

activitats. 
c) Afavorir el treball en xarxa i aconseguir que tot el personal de l’Ajuntament 

treballi a partir de la mateixa informació. 
d) Disposar de dades estadístiques relacionades amb les activitats. 
e) Facilitar a la Diputació la tasca d’assessorament als ajuntaments en matèria 

d’activitats i altres àmbits relacionats amb les activitats. 
 
El grau de consolidació del GIA a la província supera els dos-cents municipis, el 
número d’usuaris està al voltant dels mil cinc-cents i les activitats gestionades en actiu 
són més de vuitanta mil.  
 
IV. La Diputació de Girona tracta d'establir les condicions més adequades perquè es 
porti a terme el desenvolupament del nucli essencial de competències que es refereix 
a l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica en les obres i els serveis 
municipals. Des de diferents serveis, es presta assistència als diversos municipis de 
cada comarca, assessorant-los sobre tots aquells aspectes de competència 
municipal, amb l’objectiu de potenciar i optimitzar els recursos dels ens locals amb 
menys capacitat econòmica i de gestió per assolir un nivell de qualitat en la prestació 
dels serveis que els permeti ser cada cop més autònoms.  
 
V. La Diputació de Girona vol facilitar als ajuntaments de la seva demarcació un 
programari que permeti mantenir un cens d’activitats que no obligui als ajuntaments a 
mecanitzar de nou multitud de dades ja introduïdes en el gestor d’expedients. És per 
això, que coneixent que la Diputació de Barcelona ha desenvolupat el GIA i sabent 
que aquesta aplicació pot ser utilitzada en altres entorns, en data 26 de setembre de 
2018, ha sol·licitat, poder fer ús del GIA per tal que els ajuntaments de la demarcació 
als quals presta assistència en matèria d’activitats hi poguessin accedir i utilitzar-lo.  
 
VI. Una vegada analitzada aquesta sol·licitud, es considera que la cessió del 
programari de l’aplicació GIA és la fórmula més idònia i eficient per accedir a l’ús de 
l’eina per part de la Diputació de Girona i aconseguir la col·laboració entre ambdues 
corporacions en la tasca de suport als municipis en la gestió de les activitats.   
 
VII. La Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de 
Barcelona, a través de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
facilitarà el codi font del programari, així com l’estructura de la base de dades de 
l’aplicació GIA, a la Diputació de Girona per a la seva implantació i posterior utilització 
en les seves instal·lacions.  
 
Aquesta cessió no interferirà en cap cas en els sistemes preexistents de la Diputació 
de Barcelona, així com tampoc comprometrà el dimensionament dels contractes de 
serveis amb tercers que gestioni la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius.  
 
S’establiran els mecanismes oportuns per tal que ambdues institucions puguin utilitzar 
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indistintament aquelles millores posteriors a la cessió que es produeixin en ambdós 
programes (el GIA de la Diputació de Barcelona i el que es creï a la Diputació de 
Girona), sense que això impliqui, en cap cas, que s’estigui compartint la línia base de 
codi. Per tant, cadascuna de les institucions mantindrà el full de ruta que consideri 
adient en relació al cos i font de l’aplicació.   
 
VIII. El conveni no tindrà efectes econòmics entre les dues parts implicades.  
 
IX La minuta del conveni va ser aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona núm. ......... de data ............., i per ............................. de la Diputació de 
Girona de data ............................  
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
 
PACTES 
Primer. Objecte del conveni i ens que el subscriuen 
El present conveni té com a objecte regular les condicions de la cessió per part de la 
Diputació de Barcelona a la Diputació de Girona de l’ús del software de l’aplicació 
corporativa Gestor d’Informació d’Activitats (GIA) així com la col·laboració en matèria de 
gestió de les activitats.  
Segon. Aportació econòmica 
Aquesta assistència no inclou contraprestació econòmica per part de la Diputació de 
Girona, per la qual cosa la Diputació de Barcelona es farà càrrec de la totalitat del seu 
cost. 
Tercer. Actuacions objecte del conveni 
Les actuacions incloses en el present conveni consisteixen en la cessió de la 
Diputació de Barcelona a la Diputació de Girona del codi font del programari, així com 
l’estructura de la base de dades de l’aplicació GIA per a la seva implantació i posterior 
utilització en les seves instal·lacions.  
Aquesta cessió no interferirà en cap cas en els sistemes preexistents de la Diputació 
de Barcelona, així com tampoc comprometrà el dimensionament dels contractes de 
serveis amb tercers que gestioni la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius.  
S’establiran els mecanismes oportuns per tal que ambdues institucions puguin utilitzar 
indistintament aquelles millores posteriors a la cessió que es produeixin en ambdós 
programes (el GIA de la Diputació de Barcelona i el que es creï a la Diputació de 
Girona), sense que això impliqui, en cap cas, que s’estigui compartint la línia base de 
codi. Per tant, cadascuna de les institucions mantindrà el full de ruta que consideri 
adient en relació al cos i font de l’aplicació.   
Quart. Compromisos de les parts 
Per part de la Diputació de Barcelona: 

1.Cedir del codi font del programari, així com l’estructura de la base de dades de 
l’aplicació GIA per a la seva implantació i posterior utilització en les 
instal·lacions de la Diputació de Girona. 

2.Resoldre els dubtes sobre el software cedit.  
3.Posar en coneixement de la Diputació de Girona els evolutius i millores del GIA 

en el marc de la comissió de seguiment i, si s’escau, cedir-los per a la seva 
utilització. 

4.Dur a terme la formació que sigui necessària sobre l’aplicació GIA al personal de 
la Diputació de Girona que aquesta designi, per tal que puguin donar suport 
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als municipis de la seva demarcació.  
5.Col·laborar i compartir informació per a la millora del suport als ajuntaments en 

matèria de gestió de les activitats.  
Per part de la Diputació de Girona:  

1.Utilitzar l’eina informàtica GIA, de conformitat amb la seva finalitat, per a ús 
exclusiu de la Diputació de Girona i municipis de la seva demarcació, sense 
que pugui cedir-se a tercers. 

2.Posar en coneixement de la Diputació de Barcelona els evolutius i millores del 
GIA en el marc de la comissió de seguiment i, si s’escau, cedir-los per a la 
seva utilització.  

3.Designar el personal de la corporació que requereix formació en l’eina. 
 

4.Col·laborar i compartir informació per a la millora del suport als ajuntaments en 
matèria de gestió de les activitats.  

5.Explicitar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en la pàgina inicial del 
GIA i difusió de l’aplicació. 

Cinquè. Protecció de dades de caràcter personal 
Les parts signants del conveni es comprometen a donar compliment a tot allò que 
disposa el “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades”, de protecció de dades de caràcter 
personal, en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés durant la 
vigència del present conveni. 
Sisè. Imatge i comunicació  
Tot el material que la Diputació de Girona editi en relació amb el GIA, ja sigui escrit, 
gràfic, audiovisual o altres haurà de fer referència a la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona. 
Setè. Vigència del conveni  
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i la seva durada serà de 
quatre anys, prorrogable quatre anys més, d’acord amb el que disposa l’article 49, 
lletra h) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Qualsevol de les parts podrà denunciar-lo amb una antelació prèvia de dos mesos, 
transcorreguts els quals el conveni quedarà extingit, sens perjudici que continuïn 
vigents les col·laboracions específiques que en aquell moment s’estiguin portant a 
terme i fins a la seva finalització. 
Vuitè. Modificacions. 
Les modificacions del conveni hauran de ser aprovades pels òrgans competents de 
les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex al conveni i en formaran part 
integrant. 
Novè. Comissió de seguiment 
Una comissió paritària formada per representants tècnics de cada institució avaluarà 
el seguiment i correcte desenvolupament dels compromisos del conveni. 
A aquest efecte, la comissió es reunirà sempre que sigui necessari i a petició de 
cadascuna de les parts. Aquesta comissió farà el seguiment de les actuacions 
conveniades i proposarà la possible ampliació de la col·laboració.  
Desè. Incompliment 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a 
la seva resolució. 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que 
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 

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


 
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 49 

susceptible de recurs contenciós administratiu. 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny. 
Onzè.  Causes d’extinció del conveni 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius. 
Dotzè  Naturalesa jurídica del conveni 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà 
per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte de 
conveni.” 
 
Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni i dels documents necessaris per la seva execució. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
19. JG976/000026/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria 
anticipada de subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i 
dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats 
Sedentaris de la província de Girona (XMSG). Anualitat 2019. 
(exp.2018/8187) 

 
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. 
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L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per fomentar accions i projectes de 
promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats 
Sedentaris de la província de Girona (XMSG) 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 no competitiva 
per a la concessió de subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i 
dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de 
la Província de Girona (XMSG), anualitat 2019, que es transcriu literalment tot seguit: 
 
“Convocatòria anticipada de subvencions per fomentar accions i projectes de 
promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats 
Sedentaris de la província de Girona (XMSG). Anualitat 2019  
 
1. Objecte i finalitat 
 
Subvencions en règim de concurrència no competitiva, per fomentar accions i 
projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa 
de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG), d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 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 36.000,00 €, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 
 

Pressupost  Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import (en €) 

Anualitat 
[2019] 

220/4300/48002 Ajuts a entitats no lucratives 
Campanya Xarxa de Mercats 
Promoció Econòmica 
 

12.000,00 
euros 
 

Anualitat 
[2019] 

220/4300/46203 Ajuts a ajuntaments 
Campanya Xarxa de Mercats 
Promoció Econòmica 
 

24.000,00 
euros. 
 

Total € 36.000,00 
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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. 
 
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 de gener al 5 de febrer 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 amb un  màxim de 4.000 € 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 31 d’octubre de 2019. 
 
6. Termini de resolució i notificació 
 
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 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la 
data d’adopció de l’acord. 
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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 
 
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 i l’anualitat 
següent:  
 

Pressupost  Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import (en €) 

Anualitat 
[2019] 

220/4300/48002 Ajuts a entitats no lucratives 
Campanya Xarxa de Mercats 
Promoció Econòmica 
 

12.000,00 
euros 
 

Anualitat 
[2019] 

220/4300/46203 Ajuts a ajuntaments 
Campanya Xarxa de Mercats 
Promoció Econòmica 
 

24.000,00 
euros. 
 

Total € 36.000,00 
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. 
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20. JG976/000032/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Girona i l'Associació Gironina d'Orientació 
Empresarial (AGOE) (exp. 2018/8384) 

 
 

La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció Econòmica, dóna 
suport a les politiques locals de desenvolupament local i té com a línies d’actuació 
prioritàries la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de la innovació, 
l’atracció del talent i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis 
del seu àmbit territorial. 
 
Dins les línies estratègiques de l’àrea de Promoció Econòmica hi ha l’impuls a les 
polítiques d’innovació i competitivitat a Girona, per desenvolupar un territori amb un 
teixit productiu creatiu i innovador, que aporti valor afegit i es posicioni dins l’economia 
del coneixement. 
 
AGOE és una Associació sense ànim de lucre creada l’any 2018 que agrupa a 
professionals de diferents sectors que, havent finalitzat la seva dedicació professional, 
desitgen aportar la seva experiència de gestió empresarial en règim de voluntariat a 
petites empreses i entitats de suport a la creació d’empreses que compten amb pocs 
recursos per accedir a la consultoria comercial. Aquesta entitat presta un servei de 
suport a l’emprenedoria en l’àmbit de la demarcació de Girona. Els voluntaris sènior 
d’AGOE provenen de la Asociación seniors españoles para la cooperación tècnica 
(SECOT). 
 
La Junta de Govern de data 2 de febrer de 2016 va aprovar un conveni plurianual de 
col·laboració amb SECOT per tal de donar suport a les noves iniciatives empresarials 
amb una vigència de dos anys. 
 
Enguany, i vist que la valoració dels resultats obtinguts, es creu convenient signar un 
nou conveni plurianual pels quatre anys naturals des de la signatura del conveni per 
tal de consolidar la implantació d’aquesta metodologia a la demarcació gironina. 
 
D’acord amb l’article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de 
Govern assumeix la competència d’aprovació dels convenis de col·laboració amb 
altres ens, entitats i organismes. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció Econòmica-Diplab, la Junta 
de Govern, a proposta del diputat delegat de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni plurianual de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial (AGOE) per a donar suport a les noves 
iniciatives empresarials i al teixit de PIMES del seu entorn, el text del qual es transcriu 
íntegre a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’ASSOCIACIÓ GIRONINA D’ORIENTACIÓ EMPRESARIAL (AGOE). 
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ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona 
amb NIF: P1700000A, en nom i representació de la Corporació, expressament 
facultat per aquest acte per acord de Junta de Govern de ......i assistit pel Sr. Jordi 
Batllori i Nouvilas, secretari general de la corporació. 
D’altra part, el Sr. Joaquim Munné Ubia amb en qualitat de president de l’Associació 
Gironina d’Orientació Empresarial, en endavant AGOE amb delegació a la Gran Via 
de Jaume I, 46 de Girona i NIF G55318679.  
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i també la 
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte, 
 
MANIFESTEN 
Primer. Que la Diputació de Girona és una entitat amb les següents competències 
pròpies que les lleis de l’Estat i del Parlament de Catalunya li atribueixen: 
→La coordinació dels serveis municipals entre sí per garantir la prestació integral i 
adequada a tot el territori. 
→L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. 
→La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, si s’escau, 
supracomarcal. 
→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. 
→El foment i l’administració dels interessos peculiars de la província. 
Segon. Que AGOE és una associació sense ànim de lucre creada l’any 2018 que 
agrupa a professionals de diferents sectors que, havent finalitzat la seva dedicació 
professional, desitgen aportar la seva experiència de gestió empresarial en règim de 
voluntariat a petites empreses i entitats de suport a la creació d’empreses que 
compten amb pocs recursos per accedir a la consultoria comercial. Aquesta entitat 
presta un servei de suport a l’emprenedoria en l’àmbit de la demarcació de Girona 
 
Tercer. Que els voluntaris sènior d’AGOE provenen de la Asociación seniors 
españoles para la cooperación tècnica (SECOT) amb qui la Diputació de Girona ja va 
tenir un conveni de col·laboració per al foment de l’emprenedoria durant les anualitats 
2016 i 2017. 
Quart. Que la Diputació de Girona ha impulsat la Xarxa de Serveis Locals (XSLPE) de 
Promoció Econòmica que agrupa els ajuntaments, consells comarcals i entitats 
delegades de promoció econòmica de la demarcació de Girona. 
Cinquè. Que ambdues entitats tenen com a objectiu comú portar a terme accions per 
dinamitzar i donar suport a les empreses de Girona i per tot això ambdues parts 
acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració, en el marc de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, amb els següents: 
PACTES 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
Aquest conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre les dues 
institucions per a donar suport a les noves iniciatives empresarials i al teixit de PIMES 
del seu entorn. 
Sense perjudici que es pugui desenvolupar qualsevol altra actuació en el marc 
d’aquest conveni, la Diputació de Girona i AGOE col·laboraran en els àmbits que es 
vagin definint i concertant entre ambdues parts i d’acord a les novetats que apareguin 
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dins del catàleg d’activitats d’AGOE o d’altres nous que es considerin d’interès i 
realitzables. 
Aquest servei no substitueix en cap cas l’assessorament del personal tècnic de les 
entitats locals sinó que el complementa en la vessant pràctica a partir de l’experiència 
personal i professional de l’assessor d’AGOE. 
2. MARC DE LA COL·LABORACIÓ 
EI desenvolupament del conveni es basarà en els següents compromisos de 
cadascuna de les parts. 
AGOE assumeix els següents compromisos: 
-Posar a disposició el seu equip d’experts per a donar formació i assessorament, 
mitjançant procés de consultoria, a les empreses i/o emprenedors amb caràcter 
gratuït. 
-Atendre les consultes del personal tècnic de les entitats adherides a la Xarxa de 
Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) i altres entitats locals de la 
demarcació de Girona. 
-Oferir sessions d’assessorament col·lectiu pels tècnics i/o emprenedors. 
-Oferir sessions formatives grupals. 
-L’atenció podrà ser presencial o no presencial (telefònic, correu electrònic) segons ho 
requereixin les peculiaritats del cas i l’efectivitat de l’acompanyament. 
-Informar la Diputació de les peticions d’assessorament/formació i de la marxa del 
programa. 
La Diputació de Girona assumeix els següents compromisos: 
-Promoure i difondre el contingut d’aquest conveni entre les entitats adherides a la 
XSLPE i altres entitats locals de la demarcació de Girona a través dels seus canals 
habituals. 
-Fer l’avaluació i el seguiment del programa proposant les millores que s’escaiguin. 
-Posar a disposició d’AGOE de forma gratuïta, en la mesura del possible, les sales de 
reunions i aules de la Diputació de Girona per a assessoraments i formacions 
relacionades amb l’objecte del conveni. 
-Fer les aportacions econòmiques necessàries perquè AGOE pugui fer les actuacions 
que es desprenen d’aquest conveni de col·laboració. 
Ambdues entitats es comprometen a buscar sinergies per construir projectes 
col·laboratius i ajudar a implementar-los a través dels mitjans que tinguin a disposició. 
3. PROTOCOL DE FUNCIONAMENT 
L’àmbit d’actuació del conveni és la demarcació de Girona, tanmateix es prioritzaran 
els territoris en què AGOE no presta el servei directament o en col·laboració amb 
altres entitats. 
Els sèniors assessors d’AGOE que puguin participar en els assessoraments o altres 
tipus de col·laboració, no són empleats d’AGOE i presten els seus serveis a títol 
voluntari i gratuït, per la qual cosa no existeix relació laboral ni tampoc vincle 
professional de prestació autònoma de serveis. 
Els assessorats seran lliures de seguir, o no, els consells que puguin aportar els 
sèniors assessors i assumeixen la total i exclusiva responsabilitat sobre totes les 
decisions que prenguin o puguin prendre en relació amb la matèria o continguts que 
es tractin. En conseqüència, no serà possible exigir responsabilitat de cap mena a 
AGOE ni als sèniors assessors. 
El personal tècnic de les entitats locals farà directament les peticions a AGOE que 
seran ateses per ordre d’entrada en la mesura dels efectius personals disponibles. 
AGOE informarà la Diputació de Girona de forma regular i periòdica de la marxa del 
programa. 
4. APORTACIONS DE LA DIPUTACIO DE GIRONA 
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La Diputació de Girona es compromet a fer les següents aportacions màximes anuals, 
per anualitats, amb càrrec a l’aplicació 220 4300 48001 Foment entitats no lucratives 
Promoció Econòmica-Diplab: 

Aplicació 2018 2019 2020 2021 

220 4300 48001 2.000€ 2.000€ 2.200€ 2.200€ 

 
La despesa amb càrrec a exercicis futurs quedarà condicionada a l’existència del 
corresponent crèdit suficient i adequat. 
Caldrà que AGOE certifiqui les intervencions efectuades perquè la Diputació de 
Girona pugui fer les aportacions corresponents. Seran despeses justificables les 
necessàries per al desenvolupament de l’activitat com: material fungible, publicitat, 
despeses de desplaçament a raó de 0,19 euros per kilòmetre, aparcament, dietes de 
manutenció així com les despeses inventariables necessàries per a les actuacions 
fins a un màxim d’un 40% del total de l’aportació anual. 
Periòdicament es podran presentar liquidacions parcials que aniran acompanyades 
de la certificació de les intervencions efectuades i la certificació de les despeses 
incorregudes. Les liquidacions parcials no inclouran les despeses inventariables, que 
es justificaran al final de l’anualitat. 
Al final de cada anualitat, abans de 31 de març de l’any següent, caldrà haver 
certificat la totalitat de les intervencions de l’any anterior i haver certificat la totalitat de 
les despeses, incloses les inventariables. 
5. SEGUIMENT DEL CONVENI 
Les parts creen una comissió de seguiment paritària de dos membres d’AGOE i dos 
tècnics de la Diputació de Girona que es reunirà semestralment amb l’objecte de: 
- Fer el seguiment de les accions i mesures desenvolupades. 
- Analitzar les mesures correctives i millores que siguin necessàries implementar i 

que assegurin el compliment dels objectius. 
- Proposar noves actuacions i iniciatives que orientades al mateix objectiu, permetin 

ampliar-ne i millorar-ne l’impacte a la província de Girona. 
- Valorar l’execució i l’ajustament de les accions desenvolupades amb l’objecte del 

conveni. 
- Caldrà que AGOE conservi els documents justificatius de les despeses 

incorregudes, els quals li podran ser sol·licitats en qualsevol moment. 
6. TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL 
En el cas que l’objecte del conveni inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, s’ha de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis i les 
mesures que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del 
Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades. 
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de l’entitat en el 
marc de la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal i seran 
conservades com a part del procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, 
suprimir i exercir la resta dels seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de 
Dades de la Diputació de Girona, amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, 
de Girona o bé per correu electrònic a dpd@ddgi.cat 
7. DIFUSIÓ I PUBLICITAT 
En els materials informatius i de difusió així com en les accions de publicitat relatives 
a l'objecte d'aquest conveni, s'haurà de fer esment explícit a la col·laboració de la 
Diputació de Girona i s'haurà d'incorporar la imatge corporativa tant de la Diputació 
com d’AGOE. 
8. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
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Qualsevol de les parts podrà rescindir, prèvia existència de causa justificada, els 
compromisos del conveni informant-ne a l’altra de forma oficial, i amb una antelació 
de 60 dies. 
Seran causes d’extinció o resolució d’aquest acord, les següents: 
-Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
-Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives 
-Per mutu acord de les parts. 
-Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de les 

seves previsions. 
-Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades. 
-Qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 
9. RÈGIM DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
Les eventuals actualitzacions i modificacions del conveni seran objecte d’una 
addenda i requeriran l’acord unànime de les parts. 
10. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni tindrà vigència des de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 
2021. En qualsevol moment, abans de la finalització del termini previst en aquest 
apartat, els signants podran acordar una pròrroga per un període de fins a un màxim 
de quatre anys addicionals o la seva extinció. 
11. JURISDICCIÓ 
El present conveni es regeix pel previst en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest conveni són 
competents els jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa-administrativa de la 
demarcació de Girona. 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.” 

 
Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni i dels documents necessaris per la seva execució. 

 
Tercer. Autoritzar i disposar l’aportació de la Diputació de Girona per a l’execució de 
les activitats de l’AGOE, per l’import màxim de 8.800€ (vuit mil vuit-cents euros), 
distribuïts en quatre anualitats; condicionant la despesa futura a l’existència de crèdit 
en el pressupost corresponent, tal com disposa l’art. 174 del TRLHL al qual es remet 
la ICI.  

 

Anualitat Import 
màxim 

Aplicació pressupostària 

2018 2.000 € 220 4300 48001 (Foment entitats no lucratives Promoció 
Econòmica) 

2019 2.000 € 220 4300 48001 (Foment entitats no lucratives Promoció 
Econòmica) 

2020 2.200 € 220 4300 48001 (Foment entitats no lucratives Promoció 
Econòmica) 

2021 2.200 € 220 4300 48001 (Foment entitats no lucratives Promoció 
Econòmica) 

 
Quart. Traslladar aquest acord a l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial 
(AGOE). 
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21. JG976/000033/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 
Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar la pròrroga del termini de 
justificació per l'Ajuntament de Ribes de Freser pel projecte 
"Implementació del senderisme a la Vall de Ribes" (exp 2018/1100) 

 
Aprovar la pròrroga del termini de justificació per l’Ajuntament de Ribes de Freser pel 
projecte “Implementació del senderisme a la Vall de Ribes”. Exp 2018/1100. 
 
L’ajuntament de Ribes de Freser,  en data 5 de febrer de 2018 va sol·licitar subvenció 
de concessió directa per a la implementació del senderisme a la Vall de Ribes. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de data 20 de 
març de 2018, va acordar la concessió de la mateixa en els següents termes: 
 

Núm. expedient 2018/1100 

Sol·licitant Ajuntament de Ribes de Freser 

NIF P1715400F 

Objecte de la sol·licitud Implementació del senderisme a la Vall de Ribes 

Període execució: Març - setembre 2018 

Import sol·licitat 20.000 € 

Total despesa elegible a 
justificar 

20.000 €  

Subvenció concedida 20.000 € 

% finançament 43,635 % 

Partida pressupostària 220 4300 46202 “Altres ajuts ajuntaments Promoció 
Econòmica-Diplab” 

Termini per justificar 15 de novembre de 2018 

 
En data 7 de maig de 2018, amb RE 1-2018-008844-2, l’ajuntament de Ribes de 
Freser sol·licita la modificació del % d’atorgament de la sol·licitud donat que en la 
petició inicial es va presentar un pressupost amb unes actuacions que amb 
posterioritat a la petició es varen incloure en un programa comarcal presentat al 
FEDER 2014-20. 
 
La Junta de Govern, en la sessió ordinària de data 29 de maig de 2018, va acordar la 
modificació de la mateixa en els següents termes: 
 

Núm. expedient 2018/1100 

Sol·licitant Ajuntament de Ribes de Freser 

NIF P1715400F 

Objecte de la sol·licitud Implementació del senderisme a la Vall de Ribes 

Període execució: Març - setembre 2018 

Import sol·licitat 20.000,00 € 

Total despesa elegible a 
justificar 

29,966.95  € 

Subvenció concedida 20.000,00 € 

% finançament 66,740 % 

Partida pressupostària 220 4300 46202 “Altres ajuts ajuntaments Promoció 
Econòmica-Diplab” 

Termini per justificar 15 de novembre de 2018 
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En data 15 d’octubre de 2018, l’ajuntament de Ribes de Freser presenta sol·licitud de 
pròrroga de justificació de subvencions per al juny de 2018. (RE 1-2018-017183-2) 
 
La motivació d’aquesta sol·licitud de pròrroga és per diferents causes: 
“Pels ritmes de treball diversos dels cinc ajuntaments de la Vall de Ribes que dificulta 
la coordinació dels tràmits i contractacions respectives; les pluges continuades des de 
la primavera que han afectat el repàs del track final de les rutes; les rectificacions a 
última hora dels camins nets i ja senyalitzats que afecten algunes de les ressenyes 
per l'edició dels fulletons d'itinerannia i finalment, la valoració de totes les obres civils 
a fer ja que alguna d'aquestes intervencions s'han observat que no son d’escassa 
constructiva i senzillesa tècnica, com és el Pont Coma i la ruta del Riu Rigat on a més 
a més, hi ha afectacions amb propietaris pendents de resoldre encara” 
 
Atès que en la resolució de concessió no es fa referència a l’ampliació del termini de 
justificació, i tenint en compte l’article 70 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel que s’ aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvenciones, que fa referència a l’ampliació dels terminis de justificació, i que 
aquest es pot ampliar amb la meitat del període inicialment atorgat. 
 
Atès que el període de justificació inicial era de 46 dies naturals, es pot concedir una 
ampliació del termini de justificació de 23 dies naturals, per tant la data de justificació 
seria el 8 de desembre i donat que es festiu, aquest passa al primer dia laborable, per 
tan la data de justificació serà el dia 10 de desembre de 2018. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del Servei, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat delegat del Servei de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Atorgar a l’Ajuntament de Ribes de Freser una pròrroga del termini de 
justificació de la subvenció pel projecte “Implementació del senderisme a la Vall de 
Ribes” (exp.2018/1100),  fins 10 de desembre de 2018. 
 
Segon. Aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de la subvenció esmentada, i 
en cas de no realitzar el projecte dins el termini establert i justificar l’ajuda dins del 
nou termini assenyalat s’anul·larà la subvenció atorgada . 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ribes de Freser amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
 
22. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
23. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció 
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No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.35 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El president El secretari general 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori i Nouvilas 
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