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ARQUEOLÒGIQUES EN DIFERENTS ESPAIS DEL MUNICIPI DE BESALÚ

ENTITATS QUE INTERVENEN

D’una part, el president de la Diputació de Girona, Pere Vila Fulcarà, facultat per a
aquest acte per acord de la Junta de Govern de 19 de juny de 2018, assistit pel
secretari general de la Diputació, Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari
públic.
I de l’altra, Lluís Guinó i Subirós, alcalde president de l’Ajuntament de Besalú, que
actua en nom de la corporació municipal, facultat expressament per l’acord de la Junta
de Govern Local de 29 de gener de 2018, i d’acord amb les atribucions que li
confereixen els articles 21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de
règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i el 53.1 a 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. L’assisteix Josep Pomés Comas, secretari de l’Ajuntament.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

La vila de Besalú aplega un dels patrimonis històrics i arquitectònics més significatius
de Catalunya. Bona part del nucli antic i alguns dels edificis i construccions romànics
que s’hi alcen han estat catalogats com a monuments històrics: l’església de l’antic
monestir de Sant Pere, el priorat de Santa Maria, l’església parroquial de Sant Vicenç,
l’hospital de Sant Julià, el pont Vell, el Miqvé, l’església de Sant Martí de Capellada i
les restes romanes de Can Ring. La gestió i planificació d’aquests béns patrimonials
cal que s’ajustin a uns paràmetres una part essencial dels quals és el coneixement
dels immobles i dels espais. En aquest cas l’arqueologia s’erigeix com una de les
eines que han de fornir la informació necessària.
Besalú va ser la capital d’un comtat a l’alta edat mitjana. Les excavacions
arqueològiques efectuades fins ara han fet palès que el castrum Bisulduni, origen del
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Les excavacions de la Devesa, a finals del segle XX, varen demostrar que l’origen de
Besalú es remunta a un poblat ibèric situat al cim del turó de Santa Maria. En els
segles XII, XIII i XIV, Besalú pren la forma urbana que s’ha mantingut fins avui. Aquí
augmenten les possibilitats de coneixement urbanístic i arquitectònic. Alhora, també es
treballa en d’altres dels monuments més emblemàtics, com el pont, els banys i la
sinagoga jueva, i les esglésies de Santa Maria i Sant Vicenç.
Aquest patrimoni cultural mereix la continuació del procés d’estudi i rehabilitació per tal
de recuperar, des del pla arquitectònic, la importància històrica de la vila de Besalú.
La Diputació està interessada en col·laborar amb l’Ajuntament de Besalú per
assegurar la realització de la tasca projectada, i per això ambdues institucions han
signat diversos convenis de col·laboració econòmica. Alhora, l’Ajuntament també
considera necessari de continuar en aquesta línia, i està disposat a finançar part
d’aquestes intervencions. Per aquestes raons, s’escau subscriure un nou conveni de
col·laboració per al bienni 2018 i 2019, amb la finalitat de portar a terme de forma
gradual la proposta d’actuacions que consten en la memòria.

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni, amb subjecció als següents
PACTES

Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular i renovar la col·laboració entre l’Ajuntament de
Besalú i la Diputació de Girona, per continuar portant a terme

les excavacions

arqueològiques en diferents espais del municipi, amb la finalitat de recuperar
arquitectònicament diversos espais i de realçar la importància històrica de la vila de
Besalú.
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També és objecte d’aquest conveni regular les aportacions econòmiques i
subvencions que faran les parts, així com les condicions de l’atorgament i les
obligacions del beneficiari i de la Diputació de Girona.

Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Besalú
L’Ajuntament de Besalú es compromet a dur a terme el Projecte d’intervenció
arqueològica en diferents espais del municipi durant la vigència del conveni.
L’execució del projecte comporta, per part de l’Ajuntament de Besalú, assumir la
supervisió i gestió de l’execució de l’esmentat projecte, mentre que la Diputació queda
desvinculada de qualsevol relació contractual amb l’empresa o personal encarregat de
realitzar les actuacions projectades.
Tercer. Finançament del projecte
L’Ajuntament de Besalú i la Diputació de Girona faran les aportacions següents en
concepte de subvencions. Es preveu un cofinançament per part de Ajuntament, que
pot procedir d’aportacions del mateix Ajuntament o de l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la Diputació de
Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. Això sí,
s’hauran de comunicar sempre a la Diputació, tal com es detalla en el punt 9 c
d’aquest conveni:
Entitat

Import

%

Diputació de Girona

40.000,00 €

80 %

Ajuntament de Besalú

10.000,00 €

20 %

Total

50.000,00 €

100%

Les subvencions es finançaran amb càrrec als pressupostos corresponents, segons el
detall següent:
Entitat

Aplicació

2018

2019

Diputació de Girona

505/3360/76201

20.000,00 €

20.000,00 €

Ajuntament de Besalú

31.336.681.00.01

5.000,00 €

5.000,00 €

Quart. Despeses subvencionables i període d’execució
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El pressupost de les despeses previstes per dur a terme el Projecte d’intervenció
arqueològica en diferents espais del municipi és de 50.000,00 €, segons el detall de
depeses que figura en l’annex a aquest document.
Es consideren despeses subvencionables les despeses corrents que es detallen en
l’esmentat pressupost.
De les desviacions que s’hagin produït se’n deixarà constància en la memòria
justificativa final.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2018 i
finalitza el 31 d’octubre del 2019.

Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el
període de la justificació.
S’autoritza el beneficiari a concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat. En aquest cas,
seran subvencionables només els costos en què aquestes persones o entitats hagin
concorregut, els quals s’hauran de justificar en els mateixos termes que el beneficiari.
Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que amb la signatura d’aquest conveni l’Ajuntament de Besalú accepta la
subvenció i les condicions generals i específiques fixades.
Sisè. Termini i règim de justificació
Pel que fa a la subvenció de la Diputació de Girona:
Es preveu una justificació parcial en l’exercici 2018, i una de total en l’exercici 2019.
Les dates límit de justificació són les següents:
Justificació parcial: 30 de novembre de 2018
Justificació final: 30 de novembre de 2019
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En cas que no es pogués justificar la subvenció dins d’aquestes dates es podrà
sol·licitar una pròrroga, abans que acabi el termini fixat, per un termini màxim de 15
dies.
El beneficiari ha de justificar la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost annex,
mitjançant la presentació en el Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura (cal incloure com a annex les factures de despesa signades pel tècnic
director de l’obra).
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt dissetè d’aquest
conveni.
e) Un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual utilitzada en la difusió
pública del Projecte.
La documentació dels apartats c, d i e només s’haurà de presentar en el moment de la
justificació final.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu, la subvenció es
mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan la totalitat dels ingressos obtinguts per al
finançament del projecte superin la despesa efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
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conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
No justificar la inversió dintre del termini i amb les condicions assenyalades motivarà
l’anul·lació d’ofici de la subvenció pendent.
Setè. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona i l’aportació de l’Ajuntament
de Besalú, en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada.
Vuitè. Pagament
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació dels
comptes justificatius corresponent.
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor.
El pagament de les subvencions es farà mitjançant una transferència bancària a favor
de l’Ajuntament de Besalú.
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 la informació que li sigui
requerida en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona,
la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la
normativa aplicable.
c) Notificar a la resta de signants 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
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comprovació i control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin
aplicables.
Desè. Subcontractació
Es permet que l’Ajuntament de Besalú subcontracti les actuacions objecte de
subvenció, però en cas que ho faci, les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar al seu càrrec.
Onzè. Modificació de les subvencions
El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada,
ni demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, l’ordenança
que tingui aprovada l’Ajuntament de Besalú i la normativa concordant.
Dotzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
Si es dona el cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar
l’interès de demora corresponent, en els supòsits següents:
a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
Tretzè. Verificació i control
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la intervenció corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003,
7
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de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa a complir aquesta obligació
es considera resistència, excusa o obstrucció als efectes que preveu l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sens perjudici de les
sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Catorzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Quinzè. Obligacions de la Diputació de Girona
Abonar l’import de la subvenció un cop hagi estat justificada.
Setzè. Seguiment de la gestió i desenvolupament del projecte
En qualsevol moment, representants acreditats de la Diputació de Girona podran
comprovar la gestió i funcionament del Projecte d’intervenció arqueològica en diferents
espais del municipi de Besalú.
Dissetè. Difusió, protocol i inauguració
El beneficiari, l’Ajuntament de Besalú, haurà de fer constar expressament el suport
econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les
actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat
realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
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difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb l’advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes
permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que
l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a
15 dies per adoptar l’obligació, amb l’advertència que l’incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Alhora, en totes les publicacions i audiovisuals que s’editin en el context del Projecte
d’intervenció arqueològica en diferents espais del municipi de Besalú, s’hi farà constar
la col·laboració de la Diputació de Girona.
Les parts signants es comprometen a fer constar explícitament la col·laboració de
totes les institucions en totes les iniciatives i actuacions derivades del compliment
d’aquest conveni mitjançant els corresponents anagrames.
En els actes d’obertura i inaugurals hi serà convidat un representant de la Diputació,
que serà designat pel president d’aquest organisme o per l’òrgan corporatiu que hi
sigui competent. Així mateix, en tot acte de publicitat i de difusió en general, caldrà fer
esment al patrocini de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el
finançament de l’actuació. En el cas de la resta d’ens signants s’actuarà de la mateixa
forma.
L’administració beneficiària de la subvenció s’haurà de coordinar amb la Diputació de
Girona en una reunió prèvia en la qual es tractaran les actuacions de caràcter
protocol·lari, així com el dia, lloc i hora de l’acte inaugural.
L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua dels imports parcials que, en
relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre; amb
la reserva del dret a favor de la Diputació de poder exigir el reintegrament de les
quantitats que, en relació amb l’aportació, s’haguessin pogut satisfer.
Divuitè. Propietat intel·lectual
Els drets d’explotació dels resultats obtinguts en les excavacions corresponen a
l’Ajuntament de Besalú. La Diputació de Girona en podrà fer ús per a la investigació,
difusió i divulgació, sigui quin sigui en mitjà emprat. Tal com estableix la Llei de
9

SIGNAT
27/06/2018 14:38

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

num Anotació: 1-2018-011720-2, Data d'entrada: 27/06/2018 13:17:00, Núm. expedient: 786,
Codi Classificació: X020300, Any expedient: 2018

Conveni: Conveni Aprovar conveni econòmic bianual per a
intervencions arqueològiques a Besalú 2018-2019

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: TG32A-1OIFD-RAAMX
Pàgina 10 de 10

ESTAT

El document ha estat signat o Aprovat per :
1.- JORDI BATLLORI, Secretari, del DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 27/06/2018 14:22
2.- PERE VILA , President., del DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 27/06/2018 14:38

SIGNAT
27/06/2018 14:38

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1148142 TG32A-1OIFD-RAAMX 2600E3D29A303B0144BE18613BA087122A94BED6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

propietat intel·lectual (Reial decret 1/1996, de 12 d’abril), es respectaran els drets
morals dels investigadors i, en qualsevol tipus de difusió dels resultats de les
excavacions, aquests investigadors es mencionaran expressament com a assessors i
directors científics del treball.
Dinovè. Normes supletòries
En tot el que no prevegin aquests pactes és aplicable l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, 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 i la resta de normativa concordant.
També s’aplicarà supletòriament el que estableix per als òrgans col·legiats la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vintè. Tractament de les divergències
Les institucions signatàries d’aquest conveni són entitats de dret públic, motiu pel
qual, si s’escau, les parts contractants sotmetran les divergències que poguessin
plantejar-se pel que fa a la interpretació o compliment d’aquest conveni a la jurisdicció
contenciosa administrativa
Vint-i-unè. Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor en la data en què se signi, però els seus efectes es
retrauran fins a l'1 de gener de 2018, i la seva vigència finalitzarà el 31 de desembre
de 2019.
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen.
CPISR-1
[rúbrica] C LLUÍS
GUINÓ I
SUBIRÓS
Lluís Guinó i Subirós
Alcalde president de l’Ajuntament de
Besalú
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[rúbrica]

Pere Vila Fulcarà
President de la Diputació de Girona

Josep Pomés
Comas - DNI
40435268A
(SIG)

[rúbrica]

[rúbrica]

Jordi Batllori i Nouvilas

Josep Pomés Comas
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