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Número:  1033
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària
Data: 12 de gener de 2021
Hora: 10.10 h
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2021/1

Hi assisteixen

Sr. Miquel Noguer i Planas President
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat
Sr. Josep Sala i Leal Diputat
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort Diputat
Sra. Anna Barnadas i López Diputada
Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència
Sr. Joaqum Crespo i Serra Adjunt al Gabinet de Presidència
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Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer

ORDRE DEL DIA

Punt d'ordre del dia Expedient
1 Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la

sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2020
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, de Bases del Règim Local

Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència
3 Renúncia subvenció Diagnosi participativa i co-producció

d'una estratègia municipal de participació 2019-Ajuntament
Castellfollit de la Roca

2019/X020200/4986

4 Renúncia diversos ajuntaments-Convocatòria de
subvencions per a polítiques de foment de la participació
ciutadana 2019

2019/X020100/2223

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
5 Inici reintegrament parcial subvenció nominativa Fòrum

Gastronòmic Girona 2018
2018/X020200/8573

Cooperació Cultural
6 Aprovació acceptació compte justificatiu de la subvenció

nominativa - Festival Escenaris
2020/X020200/88

7 Aprovació del conveni marc de col·laboració sobre la Xarxa
Territorial de Museus de les comarques de Girona

2020/X020200/10084

8 Conveni específic de col·laboració entre l’Institut Català de
les Empreses Culturals, la Diputació de Girona, l’Associació
Xarxa de Cases de la Música i la Fundació Privada Casa de
la Música de les comarques gironines, per al
desenvolupament del projecte Casa de la Música en el
municipi de Salt, durant el període 2021-2023

2020/X020200/10101

9 Acceptar la renúncia presentada per la Mancomunitat de la 2020/X020200/1958
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Vall de Camprodon a la subvenció concedida per a la
creació de públics per a la cultura 2020

10 Acceptar la renúncia de l'Associació Musical Allegretto a la
subvenció concedida per a la creació de públics per a la
cultura 2020

2020/X020200/1341

Medi Ambient
11 Aprovació d'un conveni de col·laboració amb el

Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per a
la prevenció d'incendis forestals

2020/B020100/10008

12 Aprovar conveni amb el Consell Comarcal del Baix
Empordà per a l'establiment de les oficines locals de
transició energètica amb participació de la Diputació de
Girona

2020/X020200/7132

13 Aprovar conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Gironès per a l'establiment de les oficines de transició
energètica amb participació de la Diputació de Girona

2020/X020200/7107

14 Aprovar conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per a
l'establiment de les oficines locals de transició energètica
amb participació de la Diputació de Girona

2020/X020200/7135

Xarxa Viària
15 Resolució expedient de responsabilitat patrimonial instat per

Laura Agüera i Riera en nom i representació de D.A.C.A.
(expedient 5281 exercici 2020)

2020/D040600/5281

16 Aprovació conveni tractament superficial asfàltic diversos
camins Sales de Llierca

2020/K010400/9387

17 Proposicions urgents
18 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària del dia 22 de desembre de 2020
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S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió de al Junta de Govern
ordinària del dia 22 de desembre de 2020, previament lliurada als diputats.

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, de Bases del Règim
Local

Participiació Ciutadana, Bon Govern i Transparència

3. Renúncia subvenció Diagnosi participativa i co-producció d'una
estratègia municipal de participació 2019-Ajuntament Castellfollit de la
Roca. 2019/X020200/4986

El president accidental de la Diputació de Girona, en data 27 de novembre de 2019, va
resoldre la concessió directa per a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, de la
subvenció següent:

Ajt. Exp. NIF
Concepte
subvenció

Despesa
a

justificar

Import
total

subvenció
Pagament

2019
Pagamen

t 2020

Castellfollit
de la Roca

2019/498
6

P1705100
D

Diagnosi
participativa i
co-producció
estratègia
municipal de
participació 7.986,00 € 3.878,51 € 2.585,67 €

1.292,84
€

Aquesta subvenció es va atorgar en la modalitat de concessió directa, atès que per un
problema tècnic, la sol·licitud de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca va quedar fora
de la resolució de la “Convocatòria per a subvencions per a polítiques de foment de la
participació ciutadana 2019” i es va considerar que era la fórmula més adient atès que
es tractava d’un cas extraordinari i no es considerava adequat modificar la
convocatòria ni ampliar-la amb posterioritat a la seva resolució.

Per tant, la subvenció es va fonamentar en els mateixos criteris de quantificació
econòmica, justificació i terminis establerts als punts 7è i 12è de la Modificació de les
Bases reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació
ciutadana publicades al  BOP núm. 84 de 2 de maig de 2019 (aprovació definitiva).
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El càrrec es va fer a l’aplicació pressupostària 4040 9240 46200 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2019 i amb càrrec a la mateixa aplicació pressupostària per a
l’any 2020.

El termini per justificar finalitzava el 31 d’octubre de 2020.

En data 7 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca comunica la seva
renúncia a la subvenció concedida per la Diputació de Girona, atès que no han pogut
dur a terme les actuacions previstes de promoció per a la participació ciutadana
davant la complexa situació provocada per la COVID-19.

D’acord amb el punt 17è de les Bases reguladores de subvencions per a polítiques de
foment de la participació ciutadana, l’òrgan competent per adoptar els acords
d’invalidesa, revocació i reintegrament és la Junta de Govern.

S'informa favorablement aquesta sol·licitud de renúncia de la subvenció, i d'acord amb
aquests antecedents que el president de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local proposi a la Junta de Govern
que adopti l’acord següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de
Castellfollit de la Roca, per import de 3.878,51 €, en concepte de Diagnosi
participativa i co-producció d’una estratègia municipal de participació (Expedient
4986/2019), concedida per resolució del President accidental en data 27 de novembre
de 2019.

SEGON. Anul·lar l’autorització i disposició de despesa 220190026514 de l’any 2019
per un import de 2.585,67 € i l’autorització i disposició de despesa 220199000542 de
l’any 2020 per un import de 1.292,84€.

TERCER. Notificar el present acord a l’ajuntament de Castellfollit de la Roca.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

4. Renúncia diversos ajuntaments-Convocatòria de subvencions per a
polítiques de foment de la participació ciutadana 2019. 2019/X020100/2223

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 17 de setembre de 2019, va
resoldre la concessió de subvencions als ajuntaments per a polítiques de participació
ciutadana 2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 404 9240 46200 del
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pressupost de la Diputació de Girona de 2019 i a la mateixa aplicació pressupostària
per a l’any 2020. El termini per justificar finalitza el 31 d’octubre de 2020.

Dels 47 ajuntaments beneficiaris, tot seguit s’enumeren els 10 que han comunicat la
renúncia a la subvenció atorgada per la Diputació de Girona:

Ajuntament Expedient
Concepte
subvenció

Import
total

subvenci
ó

€

Import
anualitat

2019
€

Import
anualitat

2020
€

Motiu
renúncia

Data
registre
entrada

Data
acord

renúnci
a

Albons 2019/4978

Establiment
de criteris per
a l’elaboració
d’una taxa
justa
municipal de
residus 2.996,00 1.997,33 998,67

No s’ha
pogut portar
a terme el
projecte
durant el
termini
inicialment
previst 29/10/20 29/10/20

Anglès 2019/4939

Creació i
posada en
marxa del
Consell
d’Infants
d’Anglès 3.709,88 2.473,25 1.236,63

Impossibilita
t de justificar
dins el
termini
legal, a
causa de
l’estat
d’alarma
ocasionat
pel
COVID-19 i
la suspensió
de classes 16/10/20 09/10/20

Celrà 2019/4928
Celrà
Participa 2020 3.878,51 2.585,67 1.292,84

Demora en
la compra
de l’edifici
Can Cors a
causa de la
pandèmia
del
COVID-19 i
impossibilita
t de reunir
agents
culturals,
socials i
locals 02/11/20 28/10/20

Jonquera,
La 2019/4914

Disseny i
implementació
d’un procés
de
Pressupostos
Participatius
per a l’exercici
pressupostari
2020 3.541,25 2.360,83 1.180,42

Procés
aturat per la
pandèmia
del
COVID-19 16/10/20 15/10/20
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Maià de
Montcal 2019/4997

Procés
participatiu
2019 Maià de
Montcal pel
projecte
d’obres de
millora del
carrer Girona 1.900,00 1.266,67 633,33

No s’han dut
a terme els
processos
participatius,
atesa la
situació
d’emergènci
a sanitària
COVID-19 01/10/20 22/10/20

Montagut i
Oix 2019/4991

Fem-ho entre
tots! 3.794,20 2.529,47 1.264,73

Ateses les
circumstànci
es
extraordinàri
es viscudes
per la
pandèmia
COVID-19 20/11/20 20/11/20

Palau-saver
dera 2019/4907

Pressupostos
participatius
Palau-saverde
ra 2020 4.384,40 2.922,93 1.461,47

No s’han dut
a terme els
pressuposto
s
participatius
de l’any
2020 27/10/20 02/10/20

Sarrià del
Ter 2019/5031

Recollida de
residus i
reciclatge al
Sarrià del
futur 3.794,20 2.529,47 1.264,73

No s’ha
pogut tirar
endavant el
procés de
participació
ciutadana a
causa de la
situació de
pandèmia 09/10/20 09/10/20

Vilademuls 2019/4976

Co-producció
participativa
d’un catàleg
municipal
d’indrets i
productes
agroturístics 4.384,41€ 2.922,99 1.461,42

No s’ha
pogut
executar
l’actuació
com a
conseqüènci
a de la
pandèmia
del Covid-19 24/11/20 20/11/20

Val-llobrega 2019/4985

Establiment
de criteris per
a l’elaboració
d’una taxa
justa
municipal de
residus 2.996,00 1.997,33 998,67

No s’han
pogut dur a
terme les
actuacions
recollides a
la sol.licitud
de
subvenció 03/12/20 03/12/20

D’acord amb el punt 17è de les Bases reguladores de subvencions per a polítiques de
foment de la participació ciutadana, l’òrgan competent per adoptar els acords
d’invalidesa, revocació i reintegrament és la Junta de Govern.
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S'informa favorablement les sol·licituds de renúncia de la subvenció dels ajuntaments
indicats i d'acord amb aquests antecedents que el president de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local proposi
a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada per la Junta de
Govern del dia 17 de setembre de 2019, dels següents ajuntaments:

Ajuntament Expedient
Concepte
subvenció

Import
total

subvenci
ó

€

Import
anualitat

2019
€

Import
anualitat

2020
€

Motiu
renúncia

Data
registre
entrada

Data
acord

renúnci
a

Albons 2019/4978

Establiment
de criteris per
a l’elaboració
d’una taxa
justa
municipal de
residus 2.996,00 1.997,33 998,67

No s’ha
pogut portar
a terme el
projecte
durant el
termini
inicialment
previst 29/10/20 29/10/20

Anglès 2019/4939

Creació i
posada en
marxa del
Consell
d’Infants
d’Anglès 3.709,88 2.473,25 1.236,63

Impossibilita
t de justificar
dins el
termini
legal, a
causa de
l’estat
d’alarma
ocasionat
pel
COVID-19 i
la suspensió
de classes 16/10/20 09/10/20

Celrà 2019/4928
Celrà
Participa 2020 3.878,51 2.585,67 1.292,84

Demora en
la compra
de l’edifici
Can Cors a
causa de la
pandèmia
del
COVID-19 i
impossibilita
t de reunir
agents
culturals,
socials i
locals 02/11/20 28/10/20
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Jonquera,

La 2019/4914

Disseny i
implementació
d’un procés
de
Pressupostos
Participatius
per a l’exercici
pressupostari
2020 3.541,25 2.360,83 1.180,42

Procés
aturat per la
pandèmia
del
COVID-19 16/10/20 15/10/20

Maià de
Montcal 2019/4997

Procés
participatiu
2019 Maià de
Montcal pel
projecte
d’obres de
millora del
carrer Girona 1.900,00 1.266,67 633,33

No s’han dut
a terme els
processos
participatius,
atesa la
situació
d’emergènci
a sanitària
COVID-19 01/10/20 22/10/20

Montagut i
Oix 2019/4991

Fem-ho entre
tots! 3.794,20 2.529,47 1.264,73

Ateses les
circumstànci
es
extraordinàri
es viscudes
per la
pandèmia
COVID-19 20/11/20 20/11/20

Palau-saver

dera 2019/4907

Pressupostos
participatius
Palau-saverde
ra 2020 4.384,40 2.922,93 1.461,47

No s’han dut
a terme els
pressuposto
s
participatius
de l’any
2020 27/10/20 02/10/20

Sarrià del
Ter 2019/5031

Recollida de
residus i
reciclatge al
Sarrià del
futur 3.794,20 2.529,47 1.264,73

No s’ha
pogut tirar
endavant el
procés de
participació
ciutadana a
causa de la
situació de
pandèmia 09/10/20 09/10/20

Val-llobrega 2019/4985

Establiment
de criteris per
a l’elaboració
d’una taxa
justa
municipal de
residus 2.996,00 1.997,33 998,67

No s’han
pogut dur a
terme les
actuacions
recollides a
la sol.licitud
de
subvenció 03/12/20 03/12/20
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Vilademuls 2019/4976

Co-producció
participativa
d’un catàleg
municipal
d’indrets i
productes
agroturístics 4.384,41€ 2.922,99 1.461,42

No s’ha
pogut
executar
l’actuació
com a
conseqüènci
a de la
pandèmia
del Covid-19 24/11/20 20/11/20

SEGON. Anul·lar les disposicions de despesa de l’any 2019 i les autoritzacions i
disposicions de despesa de l’any 2020 que es relacionen a continuació, per un import
total de 23.585,94 € i 11.792,91 €, respectivament.

Ajuntament Expedient

Disposicions de
despesa

2019

Import
anualitat 2019

€

Autoritzacions i
disposicions de
despesa 2020

Import
anualitat

2020
€

Albons 2019/4978 220190019199 1.997,33 220199000373 998,67

Anglès 2019/4939 220190019200 2.473,25 220199000374 1.236,63

Celrà 2019/4928 220190019213 2.585,67 220199000340 1.292,84

Jonquera,
La 2019/4914 220190019216 2.360,83 22199000343 1.180,42

Maià de Montcal 2019/4997 220190019217 1.266,67 220199000344 633,33

Montagut i Oix 2019/4991 220190019240 2.529,47 220199000367 1.264,73

Palau-saverdera 2019/4907 220190019241 2.922,93 220199000368 1.461,47

Sarrià del Ter 2019/5031 220190019242 2.529,47 220199000369 1.264,73

Vall-llobrega 2019/4985 220190019234 1.997,33 220199000361 998,67

Vilademuls 2019/4976 220190019245 2.922,99 920199000372 1.461,42

TOTAL
23.585,94 €

TOTAL
11.792,91 €

TERCER. Notificar el present acord als ajuntaments interessats.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.
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Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

5. Inici reintegrament parcial subvenció nominativa Fòrum Gastronòmic
Girona 2018. 2018/X020200/8573

Inici procediment reintegrament subvenció nominativa Fòrum Gastronòmic SL (Exp.
2018/8573)

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 incloïa una subvenció
nominativa a favor de Fòrum Gastronòmic SL. Aquest acord va quedar aprovat
definitivament, sense que s’hagués produït cap reclamació o al·legació, en data 17 de
setembre de 2018.

En data 18 d’octubre de 2018 el Fòrum Gastronòmic SL va sol·licitar una subvenció
nominativa per a finançar la infraestructura i l’estand de Girona Excel·lent del Fòrum
Gastronòmic de l’anualitat 2018.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figurava una subvenció consignada
nominativament a favor de Fòrum Gastronòmic, de conformitat amb el que estableix
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article
16.1 i 17 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,la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 13 de novembre de 2018, va acordar la
concessió de la subvenció.

El punt sisè de l’acord de concessió de la subvenció, aprovat per Junta de Govern de dia
13 de novembre de 2018, establia que la justificació de la subvenció es realitzava
presentant el compte justificatiu normalitzat i aportant un informe de revisió d’aquest,
realitzat per un auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors
de Comptes dependent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. La
presentació de la justificació havia de ser per l’import total de 266.500€, que corresponia a
les despeses relacionades a la sol·licitud de subvenció.

En data 17 d’abril de 2019 Fòrum Gastronòmic va presentar una justificació inicial, on el
compte justificatiu estava inclòs en l’informe de l’auditor.

Fruit de la revisió de la justificació, des del Servei de Promoció Econòmica es va emetre
un requeriment d’esmena, en què es demanava la presentació de la documentació original
prevista en l’acord de concessió. El Fòrum va presentar l’esmena corresponent el dia 26
d’abril.
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Al revisar la relació de factures presentades es va detectar que no s’havien inclòs els
justificants de transferència d’algunes factures, i el Servei de Promoció Econòmica, atesa
la complexitat de la documentació justificada, va considerar oportú realitzar la revisió
comptable i el control financer des dels serveis especialitzats de la pròpia Diputació de
Girona.

En el decurs de la realització dels treballs de control financer, l’entitat no va enviar la
totalitat de la documentació sol·licitada de manera reiterada pel Servei de Control
Financer. Concretament, no es justificava la comptabilització del pagament, ni el
pagament de les despeses següents incloses en el compte justificatiu, ja que el beneficiari
s’empara en un acord de confidencialitat.

Per aquest motiu, i tal com consta en l’informe emès pel control intern de la Diputació de
Girona, en virtut de l’article 31 de la Llei 38/2003 general de subvencions i 83 del
887/2006, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, no es pot
considerar despesa subvencionable.

Núm fact. Data fact. Proveïdor Descripció de la despesa
Import sense
IVA €

18000792 31/12/2018 Incatis B17456690 Àgora 2.374,00
18000793 31/12/2018 Incatis B17456690 Taller Dolç 1.291,00
18000794 31/12/2018 Incatis B17456690 Taller 1 1.161,00

18000795 31/12/2018 Incatis B17456690
Restaurant, magatzem, terrassa, barra
vins, tikets, punts recollida 3.708,00

18000796 31/12/2018 Incatis B17456690 Chill out 1r pis 1.044,00
18000797 31/12/2018 Incatis B17456690 Material espais fira 7.168,00
18000799 31/12/2018 Incatis B17456690 Girona Excel·lent 5.621,00
18000123 31/12/2018 Incatis B17456690 Abonament fustes -5.067,95
Total 17.299,05

D’acord amb l’article 14.1. de la Llei 38/2003 general de subvencions, són obligacions del
beneficiari
“[...] c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent o
l'entitat col·laboradora, si és el cas, així com qualsevol altra de comprovació i control
financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com
comunitaris, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions
anteriors.
 [...] f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a
beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics siguin
exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'adequat
exercici de les facultats de comprovació i control.[...]”
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D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 general de subvencions, escau el reintegrament
de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent, en els
següents casos:
[...] c)“Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els termes
establerts a l’article 30 d’aquesta Llei, i en el seu cas, en les normes reguladores de la
subvenció.
[...] g) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb
motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d'això se’n derivi la
impossibilitat de verificar la utilització dels fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la
realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de 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.”

Així doncs, atenent les conclusions de l’informe emès pel Control Financer de la Diputació
de Girona, el literal del qual s’exposa a continuació: “el compte justificatiu presentat pel
beneficiari a la Diputació de Girona el 17 d’abril de 2019 conté despeses per un total de
269.103,56 €. Aplicant el percentatge de finançament del 37,523% que figura a l’acord de
concessió, l’import que se li va pagar va ser de 100.000,00 €, corresponent la totalitat de la
subvenció concedida. D’acord amb la incidència indicada en el punt anterior, a continuació
s’especifica l’import que s’ha d’excloure de la justificació pel motiu indicat i la quantitat a
reintegrar pel beneficiari:”

Justificació € Pagament €
(37,523% justificat)

Import justificat d’acord compte justificatiu 269.103,56 € 100.000,00 €
Factures no pagades (i comptabilitzades) -17.299,05 €
Import total justificat correctament 251.804,51 € 94.484,60 €
Import a reintegrar 5.515,40 €

Per tot això, d’acord amb les lletres c) i f) de l’article 14.1 i lletres c) i g) de l’article 37.1 de
la Llei 38/2003 general de subvencions i l’apartat sisè del decret de concessió del
president de la Diputació de Girona de data 16 de novembre de 2018, s’hauria d’iniciar el
procediment de reintegrament per import de 5.515,40 € de la subvenció concedida a
Fòrum Gastronòmic SL per “Despeses de l'organització del Fòrum a Girona 2018” de
conformitat amb el que preveuen els articles 36 i 38 de l’OGS i 96 i següents del RD
887/2006 RLGS.

D’acord amb l’article 12 de l’acord de la Junta de Govern de 13 de novembre de 2018,
l’òrgan competent per adoptar els acords de reintegrament serà la Junta de Govern de la
Diputació.
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De conformitat amb els antecedents exposats, el president de la Comissió Informativa
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local proposa a la Junta de
Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Declarar l’obligació de reintegrament de Fòrum Gastronòmic la quantitat de
5.515,40 €, d’acord amb els termes següents:

Justificació € Pagament €
(37,523% justificat)

Import justificat d’acord compte justificatiu 269.103,56 € 100.000,00 €
Factures no pagades (i comptabilitzades) -17.299,05 €
Import total justificat correctament 251.804,51 € 94.484,60 €
Import a reintegrar 5.515,40 €

Segon. Tràmit d’audiència. Requerir El Fòrum Gastronòmic SL perquè presenti les
al·legacions que consideri oportunes en el termini de quinze dies comptats des de la data
de la notificació d’aquest acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions,
si s’escau, l’òrgan competent disposarà el reintegrament definitiu de 5.515,40 €, tot
arxivant-ne l’expedient sense cap tràmit ulterior.

Tercer. Notificar aquest acord al Fòrum Gastronòmic, a la Intervenció General i a
Tresoreria de la Diputació de Girona.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

Cooperació Cultural

6. Aprovació acceptació compte justificatiu de la subvenció nominativa -
Festival Escenaris. 2020/X020200/88

La greu crisi sanitària, a nivell de pandèmia,  provocada pel coronavirus Covid 19, va
motivar l’aprovació del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven
mesures de recolzament al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19 (BOE de 6 de maig de 2020). Mitjançant aquesta
disposició, el govern intenta fer front a l’impacte econòmic i de crisi que ha generat
aquesta situació de pandèmia. A Catalunya, s’ha aprovat el Decret llei 8/2020, de 24
de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adaptació
d’altres mesures complementàries (DOGC de 25 de març de 2020).
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Entre els sectors econòmics especialment afectats per la crisi i les seves
conseqüències hi ha el de la cultura. El conjunt dels espais culturals i escènics s’han
vist absolutament paralitzats, i és obligació dels poders públics garantir la
supervivència de les estructures culturals i vetllar per la promoció de la cultura i per
l’accés dels ciutadans a la mateixa, inclús més en època de crisi.

En l’àmbit subvencional i de foment, les actuacions s’han vist greument afectades per
aquesta situació, per això ha resultat necessari establir mesures en l’àmbit de les
subvencions per pal·liar els efectes desfavorables provocats tant als beneficiaris com
als perceptors que es poden veure perjudicats. Aquesta situació és especialment
rellevant en l’àmbit cultural i social, que ha vist reduït dràsticament la consecució dels
seus objectius i actuacions. 

Per això, d’una banda s’han de donar viabilitat als projectes, actuacions i activitats als
quals la situació de força major generada per la pandèmia ha impedit el compliment de
les finalitats per a les quals han estat atorgades les subvencions i, per altra, es
considera convenient que els òrgans concedents de les subvencions facin ús de les
eines de la normativa aplicable en matèria de subvencions i a la corresponent al
procediment administratiu comú, per tal de flexibilitzar al màxim i afavorir el
compliment de la finalitat de la concessió de les subvencions per part dels beneficiaris,
mesures que s’estableixen al capítol II, article 5, del Decret llei 8/2020 i al capítol V,
article 14, del Decret llei 17/2020.

Davant la situació molts ajuntaments, empreses, entitats, associacions, fundacions,
gestors culturals... han hagut de modificar, reprogramar, adaptar, anul·lar... els
projectes, activitats, produccions, festivals... que tenien programats.

El servei de Cooperació Cultural i educació de la Diputació de Girona, atenent a la
seva competència ineludible de cooperació, assistència i promoció de la cultura als
municipis i al territori, no pot abstreure’s d’aquesta situació. D’acord amb l’article 5.2.
del Decret llei 8/2020: “En els expedients de subvencions o ajuts, especialment en
l’àmbit cultural, social, ocupacional i d’esports, en els quals no s’ha complert l’objecte i
finalitat com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre’l,
en funció de les circumstàncies de cada expedient, l’òrgan concedent pot:

a) Ajornar el termini de compliment de l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut i
de la seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per
aplicar expedients de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de treball
vinculats a actuacions subvencionades.

b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que
no s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció o
ajut.

c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del
compliment de les seves obligacions envers el procediment subvencionat”.

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


Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 16

D’acord amb l’article 14 del Reial Decret llei 17/2020, “seran abonats als beneficiaris
de subvencions i ajudes públiques atorgades per a la realització d’activitats, objectius
o projectes culturals aquelles despeses subvencionables degudament acreditades i no
recuperables en les quals hagin incorregut per a la realització de l’objectiu, projecte o
activitat subvencionats, quan aquests no s’hagin pogut portar a terme, totalment o
parcialment, com a conseqüència de les mesures previstes al Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i les seves pròrrogues o d’aquells que
s’adoptin per les autoritats competents per fer front a la crisis sanitària del COVID-19”.

El Consell Comarcal del Gironès ha presentat el compte justificatiu de la subvenció, en
el qual ens exposa que l’activitat subvencionada ha sofert canvis degut a la COVID-19,
que impliquen les modificacions de l’acord de subvenció següents:

 Modificació del percentatge de finançament

D’acord al decret de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i atès que es tracta
d’una causa externa de força major, es proposa a la Junta de Govern que adopti
l'acord següent:

PRIMER. Modificar parcialment l’acord de la subvenció, d’acord amb el detall següent:

Exp. 2020/88 Beneficiari C o n s e l l
Comarcal del
Gironès

Concepte Festival Escenaris

Apartats modificats

S u b v e n c i ó
25.000,00€

Acord inicial Acord modificat

Pressupost
de despeses

41.728,00€ 27.707,03€

Percentatge
d e
finançament

59,91% 90,22%

SEGON. Aprovar el compte justificatiu corresponent.
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TERCER. Continuar amb el procediment administratiu d’aprovació dels comptes
justificatius i de reconeixement de les obligacions per al pagament de les justificacions
acceptades

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

7. Aprovació del conveni marc de col·laboració sobre la Xarxa Territorial de
Museus de les comarques de Girona. 2020/X020200/10084

La Diputació de Girona i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya el 25 de febrer de 2009 van subscriure un conveni marc de
col·laboració en matèria de patrimoni arquitectònic i museístic on es preveia la creació
de la Xarxa de Museus Locals de Catalunya per tal de coordinar actuacions conjuntes
en l’àmbit dels museus registrats gironins.

Amb data 7 d’abril de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar
el conveni marc de col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural sobre la Xarxa Territorial de
Museus de les Comarques de Girona. La vigència d’aquest segon conveni era fins al
31 de desembre de 2019 amb la possibilitat de pròrroga automàtica per períodes de
dos anys.

Per tal de continuar i desenvolupar l’actuació prevista en el marc de la Xarxa Territorial
de Museus de les comarques de Girona i donar compliment al Pla de Museus: Museus
2030. Pla de Museus de Catalunya, es proposa la rescissió del conveni marc actual i
la signatura d’un nou conveni marc.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural destinarà ajudes al foment de projectes culturals als museus de les
comarques gironines i vetllarà per protegir, conservar i difondre el patrimoni cultural de
la demarcació.

El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.
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D’acord a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya; i a l’article 47.1, de la llei 40/2015, de règim
jurídic del sector públic, no tenen la consideració de conveni, els protocols generals
d’actuació o instruments similars que comportin meres declaracions d’intenció de
contingut general o que expressin la voluntat de les administracions i parts
subscriptores per actuar amb un objectiu comú.

D’acord a l’article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de
Govern, per delegació del president, assumeix la competència d'aprovació dels
convenis de col·laboració amb altres ens,  entitats i organismes sempre que no
superin els terminis i la quantia que, en matèria de contractació, té atribuït el Ple de la
Diputació.

D'acord amb els antecedents, i vist l’informe de la cap del Servei de Cooperació
Cultural, es proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Girona i el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Museu Etnològic del
Montseny, la Gabella (Arbúcies), el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, el
Museu Darder, espai d’interpretació de l’Estany (Banyoles), el Terracotta. Museu de la
Terrissa i la Ceràmica (La Bisbal d’Empordà), el Museu municipal Josep Aragay
(Breda), l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, el Museu d’Arqueologia de
Catalunya – Empúries (L’Escala), el Museu de l’Anxova i de la Sal (L’Escala), El
Museu de l’Empordà (Figueres), el Museu del Joguet de Catalunya (Figueres), el
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona, el Museu d’Art de Girona, el Museu del
Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol (Girona), el Museu d’Història de Girona, el Museu
d’Història dels Jueus (Girona), el Tresor de la Catedral (Girona), el Museu municipal
de Llívia, el Museu del Mar de Lloret de Mar, el Museu de la Garrotxa (Olot), el Museu
dels Sants (Olot), el Museu del Suro de Palafrugell, el Museu de la Pesca (Palamós),
el Museu etnogràfic de Ripoll, el Museu d’història de Sant Feliu de Guíxols, el Museu
de la Mediterrània (Torroella de Montgrí) i el Museu d’Arqueologia de Catalunya –
Ullastret sobre la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona, el text del
qual es transcriu com segueix:

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL MUSEU
ETNOLÒGIC DEL MONTSENY LA GABELLA (ARBÚCIES), EL MUSEU
ARQUEOLÒGIC COMARCAL DE BANYOLES, EL MUSEU DARDER. ESPAI
D’INTERPRETACIÓ DE L’ESTANY (BANYOLES), TERRACOTTA. MUSEU DE
TERRISSA I CERÀMICA INDUSTRIAL DE LA BISBAL (LA BISBAL D’EMPORDÀ), EL
MUSEU MUNICIPAL JOSEP ARAGAY (BREDA), L’ECOMUSEU-FARINERA DE
CASTELLÓ D’EMPÚRIES, EL MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA –
EMPÚRIES (L’ESCALA), EL MUSEU DE L’ANXOVA I DE LA SAL (L’ESCALA), EL
MUSEU DE L’EMPORDÀ (FIGUERES), EL MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA
(FIGUERES), EL MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA – GIRONA, EL
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MUSEU D'ART DE GIRONA, EL MUSEU DEL CINEMA. COL·LECCIÓ TOMÀS
MALLOL (GIRONA), EL MUSEU D’HISTÒRIA DE GIRONA, EL MUSEU D’HISTÒRIA
DELS JUEUS (GIRONA), EL TRESOR DE LA CATEDRAL DE GIRONA, EL MUSEU
MUNICIPAL DE LLÍVIA, EL MUSEU DEL MAR DE LLORET DE MAR, EL MUSEU DE
LA GARROTXA (OLOT), EL MUSEU DELS SANTS D’OLOT, EL MUSEU DEL SURO
DE PALAFRUGELL, EL MUSEU DE LA PESCA (PALAMÓS), EL MUSEU
ETNOGRÀFIC DE RIPOLL, EL MUSEU D’HISTÒRIA. SANT FELIU DE GUÍXOLS, EL
MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA (TORROELLA DE MONTGRÍ) I EL MUSEU
D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA – ULLASTRET SOBRE LA XARXA
TERRITORIAL DE MUSEUS DE LES COMARQUES DE GIRONA

INTERVENEN
En primer lloc, l’Hble. Sra. Àngels Ponsa Roca, consellera de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.
En segon lloc, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, president de la Diputació de Girona.
En tercer lloc, l’Il·lm. Sr. Pere Garriga Solà, alcalde d’Arbúcies.
En quart lloc, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, alcalde de Banyoles.
En cinquè lloc, l’Il·lm. Sr. Enric Marquès Serra, alcalde de la Bisbal d’Empordà.i
president del Patronat del Terracotta Museu de Ceràmica.
En sisè lloc, l’Il·lm. Sr. Dídac Manresa Molins, alcalde de Breda.
En setè lloc, l’Il·lm. Sr. Salvi Güell Bohigas, alcalde de Castelló d’Empúries i president
de la Junta Rectora de l'Ecomuseu Farinera.
En vuitè lloc, el Sr. Josep Manuel Rueda Torres, director de l'Agència Catalana del
Patrimoni Cultural.
En novè lloc, l’Il·lm. Sr. Victor Puga López, alcalde de l’Escala.
En desè lloc, el Sr. Josep Maria Joan Rosa, president de la Fundació del Museu del
Joguet de Catalunya.
En onzè lloc, l’Il·lma. Sra. Agnès Lladó Saus, alcaldessa de Figueres.
En dotzè lloc, l’Il·lma. Sra. Marta Madrenas Mir, i alcaldessa de Girona, presidenta de
la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol i presidenta del patronat del
Call de Girona.
En tretzè lloc, el provicari general, Mn. Joaquim Giol Aymerich, administrador del
Capítol de la Catedral de Girona.
En catorzè lloc, l’Il·lm. Sr. Elies Nova, alcalde de Llívia.
En quinzè lloc, l’Il·lm. Sr. Jaume Dulsat Rodríguez, alcalde de Lloret de Mar.
En setzè lloc, l’Il·lm. Sr. Josep Berga Vayreda, alcalde d’Olot.
En dissetè lloc, l’Il·lm. Sr. Josep Piferrer Puig, alcalde de Palafrugell i president de la
Fundació Pública per a la prestació del servei de Museu Municipal (Museu del Suro).
En divuitè lloc, l’Il·lm. Sr. Lluís Puig Martorell, alcalde de Palamós i president de la
Fundació Promediterrània.
En dinovè lloc l’Il·lm. Sr. Jordi Munell Garcia, alcalde de Ripoll,
En vintè lloc, l’Il·lm. Sr. Carles Motas López, alcalde de Sant Feliu de Guíxols.
En vint-i-unè lloc, l’Il·lm. Sr. Jordi Colomí Massanas, alcalde de Torroella de Montgrí.
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ACTUEN
La primera, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en
virtut de l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
El segon, en representació de la Diputació de Girona, en virtut de les competències
que li confereix l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en relació amb l’article 90.3 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 i assistit pel Sr.
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de la Diputació de Girona, com a fedetari públic, tal i
com disposa l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
El tercer, en nom i representació del Museu Etnològic del Montseny la Gabella,
d’acord amb l’acta de la sessió extraordinària celebrada pel Ple Municipal de data de
13 de juny de 2015.
El quart, en nom i representació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i el
Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany, d’acord amb el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril.
El cinquè, en nom i representació de Terracotta. Museu de terrissa i ceràmica
industrial de la Bisbal, segons l’article 16 dels estatuts de l'OAL Terracotta Museu de
Ceràmica.
El sisè, en nom i representació del Museu Municipal Josep Aragay, d’acord amb el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
El setè, en nom i representació de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries,
segons acord del Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries de data 18 de juliol de
2019.
El vuitè, en nom i representació del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, del
Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona, del Museu d'Art de Girona i del Museu
d'Arqueologia de Catalunya-Ullastret, d’acord amb el Decret 198/2013, de 23 de juliol,
pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
El novè, en nom i representació del Museu de l’Anxova i de la Sal, d’acord amb el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
El desè, en nom i representació del Museu del Joguet de Catalunya, d’acord amb
l’establert en la Constitució de la fundació privada Museu del Joguet de Catalunya, de
19 de desembre de 1997.
La onzena, en nom i representació del Museu de l’Empordà, d’acord amb text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril.
La dotzena, en nom i representació del Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol,
d’acord amb els articles 10 i 12 dels estatuts de la Fundació Museu del
Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol; del Museu d’Història de Girona, d’acord al text refós
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de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, i del Museu d’Història dels Jueus, d’acord amb l’article 9 dels Estatuts del
Patronat del Call de Girona.
El tretzè, en nom i representació del Tresor de la Catedral de Girona, mitjançant
nomenament episcopal.
El catorzè, en nom i representació del Museu Municipal de Llívia, d’acord amb el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
El quinzè, en nom i representació del Museu del Mar de Lloret de Mar, d’acord amb el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
El setzè, en nom i representació del Museu de la Garrotxa i del Museu dels Sants
d’Olot, d’acord amb el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
El dissetè, en nom i representació del Museu del Suro de Palafrugell, per acord del ple
extraordinari de l'Ajuntament de Palafrugell de 15 de juny de 2019.
El divuitè, en nom i representació del Museu de la Pesca, d’acord amb la sessió
constitutiva de la Corporació de data 26 de maig de 2019.
El dinovè, en nom i representació del Museu Etnogràfic de Ripoll, segons acord del
Ple Municipal de l’Ajuntament de data 15 de juny de 2019.
El vintè, en nom i representació del Museu d’Història. Sant Feliu de Guíxols, d’acord
amb el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
El vint-i-unè en nom i representació del Museu de la Mediterrània, d’acord les
atribucions delegades per decret d’alcaldia número 2019/2693, de 15 de juny de 2019.

EXPOSEN

 La Generalitat de Catalunya d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del patrimoni cultural català, té competència exclusiva en aquesta matèria.

 El Departament de Cultura desenvolupa la seva acció museística a través de
Museus 2030.Pla de Museus de Catalunya. Entre altres actuacions el Pla
proposa crear xarxes territorials de museus per al conjunt del país amb la
finalitat de concertar amb les administracions provincials els recursos
destinats als museus del seu àmbit territorial, fomentar la seva cooperació per
assolir una major eficiència dels recursos públics i organitzar serveis
d’economia d’escala per al conjunt de museus de cada xarxa territorial. 

 La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació
territorial de les comarques de Girona, presta un servei públic definit per la
promoció de la cultura, les arts i el coneixement al territori, i actuant amb
agents públics i privats en el foment d’iniciatives culturals. Pel que fa als
museus, els dóna suport econòmic per potenciar la seva activitat i gestiona
actuacions específiques, com el programa Indika, adreçat al públic escolar o

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


Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 22

subvencions específiques per inversions, l’objectiu de les quals és la millora
dels equipaments.

 El Departament de Cultura i la Diputació de Girona tenen una llarga
trajectòria de col·laboració en matèria museística, la més recent de la qual ha
estat la signatura de convenis de col·laboració els anys 2009 i 2015 per la
creació de la Xarxa de Museus locals de Catalunya. Girona i que han estat
fins ara el marc de referència per coordinar les polítiques de subvencions als
museus de les dues institucions.

 Els signants d’aquest conveni coincideixen en la necessitat de continuar i
desenvolupar l’actuació cooperativa i concertada en matèria de suport als
museus registrats de les comarques de Girona, que ja venia desenvolupant la
Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona.

 Per tal de continuar i desenvolupar l’actuació concertada, les institucions
signants es proposen col·laborar per renovar l’actual xarxa territorial de
museus de les comarques de Girona, mitjançant la rescissió del conveni marc
actual i la signatura d’aquest nou conveni marc.

Amb la finalitat d’establir els termes d’aquesta col·laboració, les parts acorden
subscriure el present conveni de conformitat amb els següents

PACTES
Primer.- Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és la renovació per part del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Museu Etnològic el Montseny la
Gabella (Arbúcies), el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, el Museu Darder.
Espai d’Interpretació de l’Estany (Banyoles), Terracotta. Museu de Terrissa i Ceràmica
Industrial de la Bisbal (La Bisbal d’Empordà), el Museu Municipal Josep Aragay
(Breda), l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, el Museu d'Arqueologia de
Catalunya – Empúries (l’Escala), el Museu de l’Anxova i de la Sal (l’Escala), el Museu
de l’Empordà (Figueres), el Museu del Joguet de Catalunya (Figueres), el Museu
d'Arqueologia de Catalunya – Girona, el Museu d'Art de Girona, el Museu del Cinema.
Col·lecció Tomàs Mallol (Girona), el Museu d’Història de Girona, el Museu d’Història
dels Jueus (Girona), el Tresor de la Catedral de Girona, el Museu Municipal de Llívia,
el Museu del Mar de Lloret de Mar, el Museu de la Garrotxa (Olot), el Museu dels
Sants d’Olot, El Museu del Suro de Palafrugell, el Museu de la Pesca (Palamós), el
Museu Etnogràfic de Ripoll, el Museu d’Història. Sant Feliu de Guíxols, el Museu de la
Mediterrània (Torroella de Montgrí) i el Museu d'Arqueologia de Catalunya – Ullastret
de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona, amb la finalitat de dur
a terme totes les actuacions necessàries per potenciar les funcions pròpies dels
museus com a institució cultural pública, impulsar la seva projecció social i cultural i
fer-los sostenibles en el context econòmic actual.
La xarxa és d’adhesió voluntària, amb la finalitat de dur a terme totes les actuacions
necessàries per potenciar les funcions pròpies dels museus com a institució cultural
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pública, impulsar la seva projecció social i cultural i fer-los més sostenibles en el
context econòmic actual.
El conveni estableix les funcions de la xarxa i l’orientació sobre els serveis i activitats
que han de dur a terme; el sistema de governança, els museus que en poden formar
part i el seu procediment d’incorporació; i els instruments de planificació, seguiment i
avaluació de l’activitat de la xarxa.

Segon.- Funcions de la xarxa
Les parts acorden que les funcions pròpies d’una xarxa territorial, d’acord amb el Pla
de Museus de Catalunya, són dues:
 Primera, la funció cooperativa: detectar les necessitats dels museus que s’han

de resoldre mitjançant la provisió de serveis estables i d’economia d’escala, i
avaluant-ne els seus resultats.

 Segona, la funció de foment: donar suport econòmic a actuacions de valor
afegit dels museus de la xarxa, mitjançant la concessió de subvencions en
procediments de concurrència pública.

Tercer.- Membres de la Xarxa i procediment d’adhesió i exclusió
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, els museus esmentats en el pacte primer
queden adherits a la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona. Així
mateix, aquells altres museus que ho desitgin podran adherir-se a la Xarxa sempre i
quan reuneixin les condicions mínimes requerides:
- poden ser-ne membres tots els museus inscrits en el Registre de Museus de
Catalunya que pertanyin a la província de Girona. (vegeu en l’Annex I, la relació de
museus registrats de les comarques de Girona, en el moment de signatura del present
conveni).
- els museus nacionals, d’interès nacional o participats per la Generalitat de Catalunya
poden ser membres, però no es podran beneficiar de les subvencions concedides
mitjançant concurrència.
El procediment d’incorporació a la Xarxa de nous membres es farà per adhesió a
aquest conveni mitjançant declaració unilateral del museu interessat, segons el
formulari que s’adjunta en l’Annex II. Aquesta declaració unilateral haurà de ser
aprovada per la Comissió Institucional prevista en el pacte cinquè d’aquest conveni.
En cas que un dels membres de la Xarxa no compleixi els drets i deures previstos en
el pacte quart del present conveni, des de la Comissió Tècnica se’n podrà proposar la
seva exclusió a la Comissió Institucional.
L’exclusió haurà de ser aprovada per la Comissió Institucional prevista en el pacte
cinquè d’aquest conveni.
Els equipaments patrimonials bàsics podran participar de les xarxes territorials de
dues maneres: o bé vinculant-se formalment a un museu acreditat mitjançant un
conveni, o havent iniciat formalment el procediment d’acreditació per esdevenir
museu. Els equipaments patrimonials bàsics que hagin iniciat formalment el procés
d’acreditació podran ser membres de les xarxes. Això no obstant, s’establirà una
moratòria per als equipaments patrimonials bàsics que ja formen part d’una xarxa
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territorial, per tal que es puguin adaptar a la normativa que s’elaborarà en relació amb
les xarxes.

Quart.- Drets i deures dels museus membres de la Xarxa
Un museu membre de la Xarxa té els següents drets:
-accedir als càrrecs de la Comissió Institucional i de la Comissió Tècnica que
contempla aquest conveni i els que aquestes puguin crear en el moment d’organitzar
el seu funcionament intern,
-participar en les comissions específiques de projecte que es puguin formar,
-ser beneficiari de les actuacions de la Xarxa, d’acord amb el que s’estableixi en el
Programa d’Actuacions i les condicions que s’acordi en cada actuació que aquesta
dugui a terme. Això és vàlid tant pel que fa als suports econòmics als museus com a
les actuacions mancomunades,
-en cas que disposi d’una competència o d’un capital específic de valor per a la resta
de museus i que pugui aportar a la xarxa, participar com a prestador de serveis i
actuacions de la xarxa, d’acord amb els procediments establerts en la legislació vigent.

-proposar-se com a Servei d’Assistència als Museus de la Xarxa, d’acord amb les
condicions i requeriments que aquesta estableixi.
Un museu membre de la Xarxa té els següents deures:
-nomenar els representants de la Comissió Institucional i Tècnica, participar en les
reunions de les dues i dur a terme les tasques que se’n derivin,
-dur a terme les funcions i tasques que les comissions específiques assignin als
museus que en formin part,
-en cas que esdevingui prestador de serveis de la xarxa o SAM, realitzar les
actuacions compromeses en els terminis i condicions acordades.

Cinquè.- Governança de la Xarxa.
Comissió Institucional
La Xarxa comptarà amb una Comissió Institucional, que actua com a comissió de
seguiment d’aquest conveni, i està formada, com a mínim, per una persona
representant de la Generalitat de Catalunya, una de la Diputació de Girona i una de la
institució titular de cada museu que s’adhereixi a la xarxa.
Funcions de la Comissió Institucional:
 Programa d’Actuacions: Encàrrec, aprovació i valoració dels resultats.

És el document que descriu la missió, els objectius estratègics, les principals
actuacions i serveis de la Xarxa, en una perspectiva de quatre anys. Conté una
previsió pressupostària d’aquest període i de les aportacions de la Generalitat
de Catalunya i de la Diputació de Girona, no vinculants. Conté també el
sistema d’indicadors i de mesurament per avaluar el conjunt de l’activitat de la
xarxa,

 Pla anual d’activitats de la xarxa. Aprovació de la proposta del pla anual de la
Xarxa i aprovació, si s’escau, dels resultats,
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 Concertació dels suports econòmics als museus de les dues institucions.
Definició de les actuacions dels museus prioritàries de suport econòmic i dels
criteris generals de valoració,

 Comissió Tècnica de la Xarxa: nomenament dels seus membres i seguiment
de la seva activitat,

 Ratificar que tots els museus membres compleixen les condicions per formar
part de la Xarxa, d’acord al previst en el pacte tercer d’aquest conveni,

 Aprovació de l’adhesió de nous membres, que hauran de seguir el procediment
assenyalat en el pacte tercer d’aquest conveni,

 Seguiment de tots els altres acords establerts en aquest conveni, així com la
resolució dels possibles problemes d’interpretació i compliment en relació amb
els compromisos adquirits en el marc del conveni.

La Comissió Institucional està copresidida pel titular del Departament de Cultura, o
persona en qui delegui, i pel titular de la Diputació de Girona, o persona en qui
delegui.
La Comissió Institucional es reunirà com a mínim un cop a l’any i serà convocada
conjuntament pels representants de la Diputació de Girona i del Departament de
Cultura.
Les decisions de la Comissió Institucional hauran de comptar amb l’acceptació de la
majoria dels membres i, en tot cas, dels representants de la Generalitat de Catalunya i
de la Diputació de Girona.
Comissió Tècnica
Està formada per la direcció de cada museu membre, un tècnic/a de la Direcció
General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i un tècnic/a de la Diputació
de Girona.
Funcions de la Comissió Tècnica:

 Programa d’Actuacions. Elaboració, d’acord amb les directrius fixades
per la Comissió Institucional,

 Pla Anual d’Activitat de la Xarxa. Valoració i aprovació, si escau, de la
proposta presentada pel SAM i avaluació posterior, d’acord amb les
directrius de la Comissió Institucional. Avaluació i remissió a la Comissió
Institucional per a la seva aprovació, si s’escau,

  Rebre comptes de l’activitat del SAM,
 Suports econòmics als museus. Elaboració dels criteris, sistemes de

valoració, etc. d’acord amb les instruccions de la Comissió Institucional,
 Execució de totes les tasques que li designi la Comissió Institucional.

La Comissió Tècnica comptarà amb una presidència i una vicepresidència que
s’escollirà entre els directors/es dels museus.
La Comissió Tècnica es reunirà com a mínim dos cops a l’any i serà convocada per la
seva presidència. El SAM assumirà les funcions de secretaria.
La presidència i la vicepresidència de la Comissió recaurà cada any en un museu
diferent, començant pel primer i el darrer del llistat, ordenat alfabèticament per
municipis, de museus que formen part de la Xarxa.
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Les decisions de la Comissió Tècnica hauran de comptar amb l’acceptació de la
majoria dels membres i, en tot cas, dels representants de la Generalitat de Catalunya i
de la Diputació de Girona.

Sisè.- Finançament de la Xarxa.
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona aportaran els recursos econòmics
necessaris per l’acompliment de les funcions cooperativa i de foment que consten en
el pacte segon, seguint les següents orientacions:
 Funció cooperativa:

Aquells recursos econòmics que es destinin al compliment de la funció cooperativa de
la xarxa prevista en el pacte 2.
 Funció de foment. Les dues institucions coordinaran les línies de subvenció als

museus.
Aquells recursos econòmics que es destinin al compliment de la funció de foment dels
museus de la xarxa prevista en el pacte segon, les dues institucions acordaran el
procediment de distribució mitjançant la signatura de convenis específics, si s’escau,
en els termes previstos en el pacte vuitè, i en qualsevol cas les parts coordinaran els
recursos econòmics que es destinin al compliment de la funció de foment, els museus
que poden ser beneficiaris i els criteris i el procediment d’atorgament, entre altres
temes.
En el finançament de la xarxa també hi podran participar altres institucions públiques o
privades. Els titulars dels museus també podran participar en el seu finançament,
especialment en projectes concrets. 

Setè.- Vinculació del Servei d’Atenció dels Museus (SAM) amb la Xarxa.
El Servei d’Atenció als Museus de Girona, creat per l’Ordre del Departament de
Cultura, de 10 de març de 1998, actuarà com a oficina tècnica de la Xarxa Territorial
de Museus de les Comarques de Girona per garantir el seu funcionament, la
realització de les activitats corresponents i la prestació dels serveis acordats en el seu
programa d’actuacions
La modalitat de vinculació és la contractual, excepte en aquells casos en què el museu
que faci les funcions del SAM sigui de titularitat de la Generalitat de Catalunya, o
participat majoritàriament per ella.
Les prestacions del contracte seguiran estrictament el que estableixi el Pla
d’Actuacions aprovat per la Xarxa i les orientacions que pugui donar la Comissió
Institucional.

Vuitè.- Convenis específics
Es signaran convenis específics, si s’escau, per garantir el desenvolupament de la
xarxa i l’acompliment de les seves funcions previstes en el pacte segon. Aquests
convenis serviran per concretar especialment les aportacions econòmiques de les
institucions a la xarxa (pacte sisè).

Novè.- Vigència.
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Aquest conveni té una vigència de quatre anys a partir de la data de l'última de les
seves signatures digitals. Abans de la finalització del termini previst, d’acord amb
l’establert a l’article 49.h).2n de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, les parts signants del conveni podran acordar unànimement, mitjançant
la signatura d'una addenda, la seva pròrroga per un termini de fins a quatre anys
addicionals.
El conveni pot ser modificat, alterat o esmenat per acord mutu de les parts, mitjançant
la signatura d’addendes, i mentre aquest estigui vigent.

Desè.- Causes de rescissió del conveni
Sense perjudici del que es preveu en el pacte anterior, són causes de rescissió
anticipada del conveni:

a) L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el
conveni i les seves addendes

b) El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als seus

pactes
d) Altres causes de resolució previstes a la normativa aplicable

Onzè.- Resolució del conveni marc de creació de la Xarxa de Museus de les
comarques de Girona
Aquest conveni marc deixa sense efecte el conveni marc, signat el 9 d’abril de 2015,
sobre la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona.

Dotzè.- Interpretació, resolució de conflictes i jurisdicció aplicable
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix en la seva interpretació i
desenvolupament per l’ordenament jurídic administratiu. Les parts se sotmeten
expressament a la jurisdicció contenciosa administrativa, en el cas que es produeixi
qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir en la seva interpretació i compliment que
no pugui ser resolta, en primera instància, per la Comissió Institucional prevista en el
pacte cinquè d’aquest conveni.  
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen aquest conveni de
col·laboració

ANNEX I. RELACIÓ DE MUSEUS REGISTRATS DE LES COMARQUES DE GIRONA

MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY. LA GABELLA Arbúcies
MUSEU ARQUEOLÒGIC COMARCAL DE BANYOLES Banyoles
MUSEU DARDER. ESPAI D'INTERPRETACIÓ DE
L'ESTANY Banyoles
TERRACOTTA. MUSEU DE TERRISSA I CERÀMICA
INDUSTRIAL DE LA BISBAL Bisbal d'Empordà, la
MUSEU MUNICIPAL JOSEP ARAGAY Breda
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ECOMUSEU-FARINERA DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES Castelló d'Empúries
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA-EMPÚRIES Escala, l’
MUSEU DE L’ANXOVA I DE LA SAL Escala, l’
MUSEU DE L'EMPORDÀ Figueres
MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA Figueres
TEATRE-MUSEU DALÍ Figueres
MUSEU D'ART DE GIRONA Girona
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA. GIRONA Girona
MUSEU DEL CINEMA. COL·LECCIÓ TOMÀS MALLOL Girona
MUSEU D'HISTÒRIA DE GIRONA Girona
MUSEU D'HISTÒRIA DELS JUEUS Girona
TRESOR DE LA CATEDRAL DE GIRONA Girona
MUSEU MUNICIPAL DE LLÍVIA Llívia
MUSEU DEL MAR DE LLORET DE MAR Lloret de Mar
MUSEU DE LA GARROTXA Olot
MUSEU DELS SANTS D'OLOT Olot
MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL Palafrugell
MUSEU DE LA PESCA DE PALAMÓS Palamós
MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL Ripoll
MUSEU D'HISTÒRIA. SANT FELIU DE GUÍXOLS Sant Feliu de Guíxols
MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA Torroella de Montgrí
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA-ULLASTRET Ullastret

ANNEX II.- FORMULARI DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA TERRITORIAL
DE MUSEUS DE LES COMARQUES DE GIRONA
Població i data,
El/La sotasignat/ada ..............................., ......................., en nom del Museu ..............
en virtut de ..........................................
EXPOSO:
I.- Que en data ............... el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Girona, el Museu Etnològic el Montseny la Gabella (Arbúcies), el Museu
Arqueològic Comarcal de Banyoles, el Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany
(Banyoles), Terracotta. Museu de Terrissa i Ceràmica Industrial de la Bisbal (La Bisbal
d’Empordà), el Museu Municipal Josep Aragay (Breda), l’Ecomuseu-Farinera de
Castelló d’Empúries, el Museu d'Arqueologia de Catalunya – Empúries (l’Escala), el
Museu de l’Anxova i de la Sal (l’Escala), el Museu de l’Empordà (Figueres), el Museu
del Joguet de Catalunya (Figueres), el Museu d'Arqueologia de Catalunya – Girona, el
Museu d'Art de Girona, el Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol (Girona), el
Museu d’Història de Girona, el Museu d’Història dels Jueus (Girona), el Tresor de la
Catedral de Girona, el Museu Municipal de Llívia, el Museu del Mar de Lloret de Mar,
el Museu de la Garrotxa (Olot), el Museu dels Sants d’Olot, El Museu del Suro de
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Palafrugell, el Museu de la Pesca (Palamós), el Museu Etnogràfic de Ripoll, el Museu
d’Història. Sant Feliu de Guíxols, el Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí) i
el Museu d'Arqueologia de Catalunya – Ullastret van signar un conveni marc de
col·laboració en relació amb la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de
Girona.
II.- Que l’esmentat conveni marc té com a objecte la renovació per part dels signataris
de la Xarxa Territorial de Museus de Comarques de Girona amb la finalitat de dur a
terme totes les actuacions necessàries per garantir les funcions pròpies dels museus
com a institució cultural pública, impulsar la seva projecció social i cultural i fer-los
sostenibles en el context econòmic actual.
III.- Que el pacte tercer del conveni marc es preveu la possibilitat que tots els museus
inscrits en el Registre de Museus de Catalunya que pertanyin a la província de Girona
s’hi pugin incorporar. Aquesta incorporació es farà per adhesió al conveni marc,
mitjançant declaració unilateral del museu interessat que haurà de ser aprovada per la
Comissió Institucional prevista en el pacte cinquè del conveni marc.
IV.- Que en data ......................., mitjançant acord de
.............................................................................(Ple/Comissió de Govern, etc.),
el Museu de ........................................................................................................ va
acordar la seva voluntat d’adherir-se al conveni marc de col·laboració en relació amb
la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona signat en data .................
I per tal de dur a terme aquesta voluntat s’instrumenta el present document i
SOL·LICITA:
Primer.- El Museu .......................................................................................... ha
acordat la seva voluntat d’adherir-se al conveni marc de col·laboració en relació amb
la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona signat en data ................,
del qual s’inclou una còpia com a annex al present document, i en els termes previstos
en l’últim paràgraf del punt anterior.
Aquesta adhesió comporta l’assumpció per part del Museu de totes aquelles
obligacions previstes en els seus pactes.
El Museu..........................................................................................és coneixedor de
les obligacions que per als museus adherits a la Xarxa Territorial de Museus de les
Comarques de Girona es preveuen al conveni signat el.......................
Segon.-
El Museu.....................................................................................sol·licita a la Comissió
Institucional prevista en el pacte cinquè del conveni marc que aprovi la seva adhesió a
la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona, moment a partir del qual
hi restarà adherit amb tots els drets i deures que aquesta incorporació comporta.
I, en prova de conformitat, signo el present document en el lloc i la data esmentats a
l’encapçalament.”

SEGON. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del
conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb
la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment
s’hagin pogut advertir.
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TERCER. Notificar aquest acord a totes les parts signants del conveni.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

8. Conveni específic de col·laboració entre l’Institut Català de les Empreses
Culturals, la Diputació de Girona, l’Associació Xarxa de Cases de la
Música i la Fundació Privada Casa de la Música de les comarques
gironines, per al desenvolupament del projecte Casa de la Música en el
municipi de Salt, durant el període 2021-2023. 2020/X020200/10101

El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 d’abril,
reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència de la Diputació la
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la planificació en el territori
provincial, d’acord amb les altres competències de la resta d’administracions públiques. (exp.
2020/10101),

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic de
subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà una línia de
cooperació econòmica amb equipaments culturals estratègics.

L’Associació Xarxa de Cases de la Música té com a objectiu coordinar les activitats
que per la seva naturalesa són susceptibles de repetir-se a les diferents Cases de la
Música existents en diferents ciutats de Catalunya, amb el propòsit de repetir
experiències d’èxit, optimitzar els recursos, abaratir costos i, alhora, fomentar
l’intercanvi d’informació,  d’experiències i coneixement entre les diferents Cases que
conformen la xarxa.

El projecte de la Casa de la Música de les comarques gironines, pel període
2021-2023, inclou diverses línies d’actuacions, entre les quals: accions de formació,
accions de creació, accions d’exhibició i accions de participació ciutadana i de
dinamització.

És interès compartit per les entitats que intervenen en el conveni marc fomentar totes
aquelles iniciatives culturals encaminades al desenvolupament de públics per a la
cultura i per a la música, en especial, per tal d’aconseguir una societat més vertebrada
entorn de la cultura i una major cohesió social.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, es proposa a la Junta
de Govern que adopti l'acord següent:
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PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les Empreses
Culturals, la Diputació de Girona, l’Associació Xarxa de Cases de la Música i la
Fundació Privada Casa de la Música de les comarques gironines, per al
desenvolupament del projecte Casa de la Música en el municipi de Salt, durant el
període 2021-2023, el text del qual es transcriu com segueix:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES
CULTURALS, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, L’ASSOCIACIÓ XARXA DE CASES DE LA
MÚSICA I LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA DE LA MÚSICA DE LES COMARQUES
GIRONINES,  PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CASA DE LA MÚSICA EN EL
MUNICIPI DE SALT DURANT EL PERÍODE 2021 – 2023.

INTERVENEN:
D’una banda, el Sr. Miquel Curanta i Girona, director de l’INSTITUT CATALÀ DE LES
EMPRESES CULTURALS, amb seu al Passatge de la Banca 1-3, 08002 Barcelona, i NIF
Q-0801212-B, en nom i representació de l’ICEC, nomenat per Resolució CLT/669/2016, de 10
de març (DOGC Núm. 7081, de 17.3.2016), i d’acord amb la delegació de competències
atorgada pel Consell d’Administració de l’ICEC el 28 de gener de 2009, publicada mitjançant
Resolució CMC/189/2009, de 29 de gener (DOGC Núm. 5316, d’11.2.2009).
De l’altra, el Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF
1700000A, en nom i representació d’aquesta,  amb seu a la Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004
Girona.
D’altra banda, el Sr. David Lafuente Vinardell, President de l’ASSOCIACIÓ XARXA DE CASES
DE LA MÚSICA , amb NIF G64314487  i domicili al carrer i Moret núm. 4, de Mataró.
I, d’altra banda, el Sr. Francesc Xavier Fortuny, com a secretari de la FUNDACIÓ CASA DE LA
MÚSICA DE LES COMARQUES GIRONINES, amb domicili social a carrer Sant Antoni, 1, de
Salt, i NIF G55233001.

MANIFESTEN:
 Que l’Institut Català de les Empreses Culturals (d’ara endavant, ICEC) és una entitat de

dret públic amb personalitat jurídica pròpia adscrita al Departament de Cultura. És
l’entitat mitjançant la qual, amb la participació dels sectors culturals implicats, la
Generalitat de Catalunya duu a terme les polítiques de suport a les empreses culturals
destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya en aquest àmbit. L’objectiu de
l’ICEC és impulsar el desenvolupament de les empreses i iniciatives dedicades a la
producció, la distribució i la comercialització de productes culturals incorporats en
qualsevol mena de suport i també les dedicades a la producció, la distribució, la
promoció i l’exhibició d’espectacles en viu.

 Que la Diputació de Girona (d’ara endavant, la DIPUTACIÓ) té entre els seus objectius
donar suport a iniciatives públiques o privades que contribueixin al desenvolupament de
la província de Girona i, per mitjà de la seva àrea de cultura, està interessada en tot allò
que signifiqui la promoció cultural en general i, singularment, la de la creació en l’àmbit
de les arts escèniques i musicals de la província de Girona.

 Que l’Associació Xarxa de Cases de la Música (d’ara endavant, la XARXA de CASES
DE LA MÚSICA) promou en sis municipis de Catalunya (Salt, Hospitalet de Llobregat,
Lleida, Mataró, Manresa i Terrassa), des de l’any 2005, una proposta cultural la qual
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gira a l’entorn d’activitats de formació creació, exhibició i difusió de la música feta i
produïda a Catalunya, que vol donar  resposta a les noves expressions musicals latents
a la nostra societat, i que és proposa assolir els següents objectius:

a) Contribuir a la normalització i potenciació de la música popular i la música moderna
catalana  i en català (pop-rock, cançó, rock independent, mestissatge, fusió, etc.).

b) Dotar d’eines de creació, experimentació, producció i exhibició als creadors i artistes
especialment aquells creadors emergents o en fase incipient de la seva activitat
creativa.

c) Complementar la oferta formativa reglada i no reglada amb cursos i tallers formatius
que abastin aspectes no únicament adreçats a la vessant interpretativa sinó també a
aspectes tècnics i de producció inherents a la realització dels directes.

d) Fomentar la creació i el desenvolupament de públics per a la música.
e) Acostar els joves a la música i a la cultura.
f) Enfortir el teixit de la indústria musical a Catalunya.
g) Afavorir la diversitat enfront l’homogeneïtzació i fomentar la participació ciutadana.
 Que la Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines (d’ara endavant, la

FUNDACIÓ) és una entitat sense afany de lucre que té entre els seus objectius el
foment de la música, mitjançant la creació, promoció, formació, exhibició, recerca i
qualsevol altre mitjà que ho permeti. Per assolir els seus objectius, la FUNDACIÓ
desenvolupa les següents accions: promoure activitats vinculades a la música,
desenvolupar programes de formació tècnica, musical i escolar, programar i coordinar
concerts, donar suport a festivals i iniciatives musicals i contribuir a la dinamització
musical.

 Que la FUNDACIÓ gestiona les activitats de la Casa de la Música del Gironès en
coordinació amb l’Associació Xarxa Cases de la Música amb el propòsit de repetir
experiències d’èxit, optimitzar els recursos, abaratir costos i alhora fomentar l’intercanvi
d’informació, d’experiències i coneixement entre les diferents Cases que conformen la
xarxa.

 Que en data 11 de desembre de 2020, la FUNDACIÓ ha presentat el projecte per al
desenvolupament de les accions i activitats del projecte Casa de la Música del Gironès
corresponents al període 2021-2023,  amb un pressupost global estimat de 753.000,00
euros, i la concreció d’activitats i pressupost per al 2021 que s’adjunta en annex.

 Que l’ICEC i la DIPUTACIÓ consideren en aquest moment el projecte de les Cases de
la Música com a part integrant de les seves respectives polítiques culturals.

 Que per tal de desenvolupar la col·laboració respecte del projecte de la Casa de la
Música del Gironès, les parts signatàries del present conveni acorden atorgar-lo amb
subjecció als següents

PACTES:
Primer. Objecte
L’objecte del present conveni és possibilitar el desenvolupament del projecte Casa de la Música
del Gironès corresponent al període 2021 – 2023, en base a les accions concretes presentades
i pressupostades que consten al pla d’actuació que s’adjunta com a annex, amb un cost total de
753.000,00 euros.

Segon.  Compromisos de les parts
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L’ICEC i la DIPUTACIÓ, en virtut del present conveni, es comprometen a col·laborar en el
finançament del projecte de la Casa de la Música del Gironès a desenvolupar per la
FUNDACIÓ, durant el període 2021 a 2023.
LA FUNDACIÓ assumeix el compromís d’executar el projecte de la Casa de la Música del
Gironès d’acord amb els objectius que pretén assolir el projecte de les Cases de la Música, i
d’acord amb les accions concretes i pressupost que s’estableixin en la memòria d’activitat i
econòmica annexa al present conveni en relació amb cadascuna de les anualitats objecte
d’aquesta col·laboració. 
La memòria d’activitats i econòmica consta d’un plantejament global del desenvolupament del
projecte per al període 2021 – 2023,  amb concreció de les accions/activitats i pressupost a
realitzar l’any 2021.  En relació amb la concreció de  les accions/activitats i pressupost a
realitzar els anys 2022 i 2023, la FUNDACIÓ presentarà a l’ICEC i a la DIPUTACIÓ la memòria
corresponent  en data màxima 30 de novembre de 2021, per a les accions del 2022, i en data
màxima 30 de novembre de 2022, per a les accions del 2023.
La XARXA DE CASES DE LA MÚSICA  coordinarà i vetllarà pel bon funcionament del projecte,
amb el propòsit de donar una coherència al projecte de les cases de la Música al conjunt del
territori català. Així mateix, acompanyarà la FUNDACIÓ a l’hora de fomentar l’intercanvi
d’informació, d’experiències i coneixement entre les diferents Cases que conformen la xarxa.

Tercer. Col·laboració en el finançament de l’activitat
Els pactes següents regulen la subvenció exclosa de concurrència pública que l’ICEC atorgarà
a la FUNDACIÓ per a les activitats de la Casa de la Música del Gironès corresponents al
període 2021, 2022 i 2023.
La DIPUTACIÓ es compromet a contribuir al finançament de l’activitat de la Casa de la Música
del Gironès amb una aportació similar a la de l’ICEC, i com a mínim de 50.000,00 € per
anualitat, la qual s’instrumentarà entre la DIPUTACIÓ i la FUNDACIÓ al marge del present
conveni.
El compromís de finançament de l’activitat per part de l’ICEC corresponent als anys 2022 i 2023
queda subjecte en tot cas al compliment efectiu de la contribució econòmica prevista per part de
la DIPUTACIÓ per a l’any anterior, i al compromís de contribuir al finançament de l’anualitat de
què es tracti.
L’incompliment dels compromisos anteriors per part de la DIPUTACIÓ constitueix causa de
revocació total de l’ajut atorgat per l’ICEC per a les anualitats 2022 a 2023 que es vegin
afectades per aquell incompliment.

Quart.- Subvenció a càrrec de l’ICEC:
En virtut del present conveni i subjecta a la causa resolutòria establerta en el pacte anterior,
l’ICEC atorga una subvenció exclosa de concurrència pública a la FUNDACIÓ per a les
activitats de la Casa de la Música del Gironès corresponents al període 2021, 2022 i 2023, amb
una aportació global de 258.000,00 €, d’acord amb les accions concretes i pressupost per al
2021 que consten a l’annex, i amb subjecció a les activitats i pressupostos per als anys 2022 i
2023 que la FUNDACIÓ haurà de presentar a l’ICEC d’acord amb el que estableix aquest
conveni.
La subvenció de l’ICEC es concreta en 86.000,00 € corresponents a l’anualitat 2021; 86.000,00
€, corresponents a l’anualitat 2022; i 86.000,00 €, corresponents a l’anualitat 2023.
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Aquest ajut s’adequa al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014,
pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en
aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
La tramitació d’aquest ajut s’ajusta a allò que estableixen els articles 87 i següents del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu
3/2002, de 24 de novembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i el seu reglament.
La despesa pluriennal necessària per fer front al pagament de l’ajut contra el pressupost de les
diferents anualitats afectades ha estat aprovada pel Consell d’Administració de l’ICEC en sessió
{...}.

Cinquè.- Comissió de Seguiment
Es crearà una comissió formada per 10 persones representants de les parts (dos representats
de l’ICEC, dos representants de la DIPUTACIÓ, dos de la FUNDACIÓ, dos de l’Ajuntament de
Salt, dos de la XARXA DE CASES DE LA MÚSICA), les quals es reuniran un mínim d’una
vegada l’any, i que tindrà com a objectiu fer el seguiment i supervisió del compliment dels
objectius pretesos en el desenvolupament del projecte Cases de la Música del Gironès.
Correspondrà a aquesta comissió resoldre les discrepàncies que es produeixin entre l’ICEC, la
DIPUTACIÓ i la XARXA DE CASES DE LA MÚSICA en relació amb els compromisos de
col·laboració establerts en aquest conveni entre aquestes parts.

Sisè.- Forma de pagament de la subvenció a càrrec de l’ICEC:
L’ICEC pagarà a la FUNDACIÓ l’import de la subvenció de la manera següent:

a) Anualitat 2021: pagament del 100% de la subvenció, en concepte de bestreta, a partir
de la signatura del present conveni, contra el pressupost de l’ICEC per al 2021 o
pròrroga del pressupost del 2020.

b) Anualitat 2022: pagament del 100% de la subvenció, en concepte de bestreta, a partir
de l’aprovació del pressupost de 2022 o pròrroga del pressupost anterior.

c) Anualitat 2023: pagament del 100% de la subvenció, en concepte de bestreta, a partir
de l’aprovació del pressupost de 2023 o pròrroga del pressupost anterior.

Per al pagament de les bestretes previstes no s’exigeix la prestació de garantia, atesa
l’especificitat de l’activitat.
Prèviament als pagaments, l’ICEC comprova d’ofici si la FUNDACIÓ està al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de
subvenció implica l’autorització a l’ICEC per a fer-ne la comprovació.

Setè.-  Justificació de la Subvenció concedida per l’ICEC
LA FUNDACIÓ ha de justificar el compliment de l’objecte d’aquesta subvenció i la realització de
la despesa corresponent al 100% del pressupost del projecte subvencionat en relació amb
l’activitat de cada anualitat subvencionada (2017, 2018 i 2019), d’acord amb el que preveu la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, concretament en els articles 19, 30 i
31, i l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.
La data límit per a la presentació de la justificació a l’ICEC és la següent:
Activitat anualitat 2021: últim dia hàbil de mes de febrer de 2022.
Activitat anualitat 2022: últim dia hàbil de mes de febrer de 2023.
Activitat anualitat 2023: últim dia hàbil de mes de febrer de 2024.
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La modalitat de justificació aplicable és el Compte justificatiu amb informe d’auditor. La
justificació ha d’incloure la documentació següent:
1) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte objecte
de l’ajut, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
2) Memòria econòmica abreujada amb el contingut següent:
2.1) Estat detallat de les despeses de les activitats objecte de l’ajut, degudament agrupades per
conceptes i d’acord amb el pressupost acceptat.
2.2) Quadre comparatiu entre les partides del pressupost tant d’ingressos com de despeses
previstos i els efectivament executats, en què s’indiquin i, en el seu cas, es motivin les
desviacions que hi ha hagut.
2.3) Informe d’auditor fet per auditors inscrits com a exercents en el Registre Oficial d’Auditors
de Comptes (ROAC). L’auditor ha de revisar el compte justificatiu per verificar les despeses i el
seu pagament o venciment, així com l’import i la procedència del finançament de l’activitat
objecte de l’ajut (fons propis o altres subvencions o recursos).
L’auditor ha de ser el mateix que audita els comptes anuals de la FUNDACIÓ, si hi està
obligada; en cas contrari, aquesta pot designar l’auditor. L’informe de l’auditor s’ha d’elaborar
d’acord amb els procediments i el model d’informe que estableix l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de
juny, sobre les formes de justificació de subvencions i ha de detallar els procediments de revisió
i el seu abast. També ha d’indicar les comprovacions fetes, posant de relleu tots aquells fets
que puguin suposar un incompliment per part de la FUNDACIÓ, amb un nivell de detall que
permeti a l’òrgan gestor formular conclusions. L’auditor està subjecte a les obligacions que
estableix l’article 8 de l’Ordre esmentada.
2.4) Documentació acreditativa del compliment, si escau, del que preveu l’apartat g) del pacte
vuitè d’aquest conveni.
Als efectes de la justificació, cal tenir en compte, a més, les regles següents:
FACTURES:
Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l’operació ha d’aportar informació suficient
sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la
despesa amb l’actuació objecte de l’ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal
adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas
s’ha de poder verificar el preu unitari de l’operació.
En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l’IVA, és obligatori fer
referència a la disposició normativa en virtut de la qual és d’aplicació l’exempció d’acord amb
l’article 6.1.j del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
COMPROVANTS DE PAGAMENT:
Els documents acreditatius del pagament han d’indicar, a més de tot allò que s’estableix en el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació:
a) La identificació del beneficiari i l’ordenant del pagament. L’ordenant ha de ser la FUNDACIÓ i
ha de fer-hi constar el seu NIF i la denominació social.
b) El concepte en què s’ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què
correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d’anar acompanyat
de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i
pagament.
En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, la
FUNDACIÓ ha d’aportar còpia del document i còpia de l’extracte bancari que acredita el
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càrrec. En el cas que l’efecte mercantil amb què s’efectuï el pagament estigui garantit per una
entitat financera o companyia d’assegurances, només s’ha d’aportar còpia del document.
No s’admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s’incompleixin les limitacions
d’aquest tipus de pagament establertes en l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de
modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera
per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.
Els pagaments en efectiu s’han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor
amb indicació de la factura a què correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor
ha de contenir com a mínim el nom i el NIF.
Si en el termini establert no es disposa de la documentació acreditativa del pagament,  aquesta
es pot presentar dintre dels tres mesos següents a la data en què l’ICEC hagi realitzat l’últim
pagament de la subvenció o es pot presentar un informe d’auditor complementari dintre
d’aquest termini addicional.
DESPESES SUBVENCIONABLES:
a) Es consideren despeses subvencionables les que de manera indubtable responguin a la
naturalesa de l’activitat objecte de l’ajut, resultin estrictament necessàries, i es realitzin fins a la
data establerta per a la justificació. En cap cas el cost de realització de les despeses
subvencionables pot ser superior al valor de mercat.
b) L’IVA es considera despesa subvencionable en la part que la FUNDACIÓ no es pugui deduir.
c) Es poden imputar el 100% dels costos indirectes a l’activitat objecte de l’ajut en la part que
raonablement corresponguin a l’activitat subvencionada, d’acord amb els principis i les normes
de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos
corresponguin a l’anualitat objecte de justificació.
d) LA FUNDACIÓ pot concertar amb terceres persones l’execució de l’activitat objecte de l’ajut
fins a un límit màxim del 50% del seu import, sumant els preus de tots els subcontracte. En cap
cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat objecte de l’ajut,
no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat.
e) A més del que estableix l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, en la subcontractació de les actuacions objecte de l’ajut cal tenir en compte el
següent:
 f) El contingut de la prestació que se subcontracta ha d’estar perfectament identificat en relació
amb el projecte o activitat. La subcontractació de despesa amb persones o entitats vinculades
amb la FUNDACIÓ ha d’haver estat prèviament comunicada a l’ICEC i aprovada per aquest.
g) El beneficiari ha de facilitar informació sobre l’adequació dels preus al mercat en els casos
que li sigui requerida.
La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder
considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 50% del cost de l’activitat de cada
anualitat. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut
corresponent a l’anualitat afectada. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu
de l’activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s’ha de reduir, en la mateixa proporció,
la quantia de l’ajut de l’anualitat corresponent.

Vuitè. - Altres obligacions
La FUNDACIÓ ha de complir, a més, les obligacions següents:
a) Complir la finalitat de l’ajut fent l’activitat que n’és l’objecte.
b) Dur a terme l’activitat objecte de l’ajut d’acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en
el projecte o calendari presentat s’ha de comunicar a l’ICEC amb anterioritat a la finalització del
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termini d’execució. L’ICEC pot acceptar la modificació sol·licitada en el termini d’un mes des de
la recepció de la sol·licitud, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment
dels requisits i condicions valorats per a l’atorgament de l’ajut. Els canvis no comunicats o que
no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de
l’ajut.
c) Proporcionar en tot moment la informació que li sigui demanada respecte de l’ajut concedit i
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’ICEC, de les seves respectives
intervencions, de la Sindicatura de Comptes, si escau, i d’altres òrgans competents d’acord amb
la normativa aplicable.
d) Comunicar a les administracions concedents els ajuts, els ingressos o els recursos que
financin l’activitat objecte de l’ajut, obtinguts o demanats d’altres administracions o entitats
públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la
sol·licitud de l’ajut. Aquesta comunicació s’ha de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas,
abans de la justificació de l’aplicació dels fons rebuts.
e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
f) Quan l’import de la despesa subvencionable iguali o superi els 50.000,00 euros sense
incloure l’IVA, en cas d’obres, o els 18.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas de
subministrament o prestació de serveis, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de
proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’execució de
l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques
especials no hi hagi en el mercat un nombre d’entitats suficient que els realitzin, prestin o
subministrin, o que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de l’ajut. L’elecció entre
les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de fer d’acord amb els criteris
d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la
proposta econòmica més avantatjosa.
g) Incloure els logotips i llegendes següents, en els elements informatius i de difusió de l’activitat
objecte de l’ajut, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de l’ajut:
Inclusió del logotip corporatiu del Departament de Cultura del Programa d’identificació visual
(PIV) editat a la pàgina web http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/ i l’expressió  "amb el
suport del Departament de Cultura".
h) Conservar els llibres, registres i documents que li siguin exigibles per a la justificació de l’ajut
rebut, inclosos els documents electrònics, mentre que puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
i) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern han de
complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin
aplicables.
j) En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i atès que l’ajut
concedit és superior a 10.000 euros, la FUNDACIÓ ha de declarar a l’ICEC les retribucions de
llurs òrgans de direcció o administració.
k) D’acord amb els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística, la FUNDACIÓ haurà de garantir que els suports de promoció
(catàleg, pàgina web, etc.) relatius a l’activitat que es desenvolupa seran redactats, almenys, en
català.
l) Complir les altres obligacions que estableixen la normativa vigent en matèria de subvencions.
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Novè.- Revocació
L’ICEC podrà procedir a la revocació total o parcial de la subvenció atorgada en aquest conveni
en els supòsits següents:
a)  Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o amagant les que ho
haguessin impedit.
b) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.
c)  En cas que el cost final sigui inferior al cost pressupostat, amb un decrement superior al 20%
del pressupost inicial, es realitzarà una reducció proporcional de l’ajut.
d)  Incompliment per la FUNDACIÓ de l'obligació de justificació o de les restants obligacions que
preveu aquest conveni.
e) La subvenció corresponent a les anualitats 2022 i 2023 es revocarà totalment, abans del seu
pagament a la FUNDACIÓ, per l’incompliment del compromís, per part de la DIPUTACIÓ,
recollit al pacte tercer d’aquest conveni.
f)  Incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística
g) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

Desè.- Jurisdicció
En cas de controvèrsies relatives a la interpretació, modificació, execució, resolució i efectes
d'aquest conveni, les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció contenciosa administrativa i a la
competència del jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Onzè.- Vigència
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura i fins a la finalització de
l’expedient administratiu derivat de la concessió de la subvenció exclosa de concurrència
pública que regula.
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present conveni.”

SEGON. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del
conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb
la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment
s’hagin pogut advertir.

TERCER. Notificar aquest acord a la resta d’entitats que intervenen en el conveni.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

9. Acceptar la renúncia presentada per la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon a la subvenció concedida per a la creació de públics per a la
cultura 2020. 2020/X020200/1958
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar
la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la
cultura, anualitat 2020 (2019/7485), en la qual, entre d’altres, va concedir una
subvenció a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon per a l’activitat “Cantaires de la
Vall de Camprodon i les feines de la terra” (exp. 2020/1958).

N Ú M .
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPO

ST
SOL ·LICI
TA

PUNTUACI
Ó SUBVENC

IÓ FINAL

1958
Mancomunitat de la
Vall de Camprodon

P170002
2E

Cantaires de la
Vall de
Camprodon i les
feines de la
terra 2.400,00 € 1.200,00 € 12 960,00 €

En data 21 de desembre de 2020, la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, amb NIF
P1700022E ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
960,00€  concedida per la Junta de Govern del 7 d’abril de 2020, descrita prèviament.

Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Mancomunitat la Vall de
Camprodon, amb NIF P1700022E, a la subvenció de 960,00 € concedida per la Junta
de Govern del 7 d’abril de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la
cultura (exp. 2019/7485), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de NOUS-CENTS SEIXANTA EUROS
(960,00 €), corresponent a la subvenció atorgada a la Mancomunitat la Vall de
Camprodon, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/46301 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Notificar aquest acord a la Mancomunitat la Vall de Camprodon.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

10. Acceptar la renúncia de l'Associació Musical Allegretto a la subvenció
concedida per a la creació de públics per a la cultura 2020.
2 0 2 0 / X 0 2 0 2 0 0 / 1 3 4 1
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar
la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la
cultura, anualitat 2020 (2019/7485), en la qual, entre d’altres, va concedir una
subvenció a l’Associació Musical Allegretto per al festival “L’Art de la Guitarra” (exp.
2020/1341).

NÚM. EXPED.
ENTITA
TS

NIF
ACTIVIT
AT

PRESSUP
OST

SOL·LICI
TA

PUNTUA
CIÓ

SUBVEN
C I Ó
FINAL

1341

Associa
c i ó
Musical
Allegrett
o

G657968
56

L’Art de
l a
Guitarra 24.000,00 €

4.648,00
€ 35,5 3.155,12 €

En data 21 de desembre de 2020, l’Associació Musical Allegretto, amb NIF
G65796856 ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
3.155,12 €  concedida per la Junta de Govern del 7 d’abril de 2020, descrita
prèviament.

Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Associació Musical
Allegretto, amb NIF G65796856, a la subvenció de 3.155,12 € concedida per la Junta
de Govern del 7 d’abril de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la
cultura (exp. 2019/7485), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de TRES MIL CENT CINQUANTA-CINC
amb DOTZE CÈNTIMS (3.155,12 €), corresponent a la subvenció atorgada a
l’Associació Musical Allegretto, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/48100 del
pressupost de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Musical Allegretto.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

Medi Ambient
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11. Aprovació d'un conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior de
la Generalitat de Catalunya per a la prevenció d'incendis forestals.
2 0 2 0 / B 0 2 0 1 0 0 / 1 0 0 0 8

La Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial de prevenció d’incendis i de
suport als ajuntaments i a través del Servei de Medi Ambient, col·labora amb els
ajuntaments en actuacions encaminades a la prevenció i actuació en cas d’incendis
forestals i està interessada en el finançament d’infraestructures municipals per a la
intervenció en incendis a fi de garantir una cobertura adequada del territori forestal de
major risc de la demarcació de Girona. Així mateix, està interessada a participar en la
planificació de la prevenció d’incendis en els àmbits municipal i supramunicipal, i en
tasques informatives i divulgatives que tinguin com a objectiu la prevenció dels
incendis forestals i dels seus efectes. Per altra banda, l’article 36.1 c de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
estableix que és competència pròpia de la Diputació la prestació dels serveis de
prevenció d’incendis en municipis de menys de 20.000 habitants, quan aquests no els
prestin.

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (en endavant
DGPEIS) del Departament d’Interior exerceix les competències de la Generalitat de
Catalunya en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, com a resulta de
l’article 13 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció,
extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, el Decret 1/2018, de 19 de maig, de
creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 320/2011, de 19 d'abril, de
reestructuració del Departament d'Interior.

La Diputació de Girona i la DGPEIS del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya consideren convenient la col·laboració entre administracions a fi que la
planificació i implementació d’infraestructures i altres mesures i iniciatives per a la
prevenció d’incendis forestals es portin a terme de forma coordinada.

Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient de data 14 de desembre de
2020.

D'acord amb els antecedents, la diputada delegada de Medi Ambient proposa a la
Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar el text del conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya, del següent tenor literal:
“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya per a la prevenció d’incendis forestals 
CN/4086
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Entitats que hi intervenen
D’una part, Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, en nom
d’aquesta Diputació, en virtut de les facultats conferides per l’acord de la Junta de
Govern de [data], assistit per Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la
corporació.
D’altra part, la senyora Elisabeth Abad i Giralt, secretària general del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que actua en nom i representació d’aquest
Departament per delegació del conseller d’Interior, en virtut de la Resolució
INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d’Interior en
el secretari general del Departament d’Interior (DOGC núm. 5802, de 24 de gener de
2011).
Antecedents
Primer. La demarcació de Girona té una important superfície forestal sotmesa a un alt
risc d’incendis donades les característiques climàtiques i biogeogràfiques de la
província.
Segon. La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (en
endavant DGPEIS) del Departament d’Interior exerceix les competències de la
Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments,
com a resulta de l’article 13 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis
de prevenció, extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, el Decret 1/2018, de
19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 320/2011,
de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior.
En exercici de les competències esmentades i amb la finalitat de fer front als incendis
forestals, la DGPEIS promou la creació, la millora i el manteniment de les
infraestructures destinades a la intervenció en cas d’incendi forestal. Concretament,
l’objectiu del Pla Especial d’Emergències en Incendis Forestals de Catalunya (pla
INFOCAT), que aprova el Govern de la Generalitat amb l’informe previ de la Comissió
de Protecció Civil de Catalunya, és fer front a les emergències per incendis  forestals,
dins de l’àmbit territorial de Catalunya, establint els avisos, l’organització i els
procediments d’actuació dels serveis de la  Generalitat de Catalunya,  de les altres
administracions  públiques i de les  entitats privades, i inclou la quantificació i la
localització, dins de tot el territori de Catalunya, dels aspectes fonamentals per a
l’anàlisi del risc, la vulnerabilitat, la zonificació del territori i el desplegament de mitjans
i recursos, i la localització d’infraestructures de suport per als treballs d’actuació en
cas d’emergència. Com també la DGPEIS participa en aquelles activitats de divulgació
de la prevenció d’incendis en el territori tant per la conscienciació del risc com per
potenciar aquelles infraestructures de protecció necessàries per assegurar la
seguretat, en aquelles activitats de planificació de la prevenció d’incendis amb
coordinació amb altres administracions com també comparteix els recursos
cartogràfics per facilitar la col·laboració tant l’extinció com en la prevenció i la
planificació.
Tercer. La Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial de prevenció
d’incendis i de suport als ajuntaments i a través del Servei de Medi Ambient, col·labora
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amb els ajuntaments en actuacions encaminades a la prevenció i actuació en cas
d’incendis forestals i està interessada en el finançament d’infraestructures municipals
(com són els dipòsits d’aigua per a l’extinció ubicats en terrenys forestals) per a la
intervenció en incendis a fi de garantir una cobertura adequada del territori forestal de
major risc de la demarcació de Girona. Així mateix, està interessada a participar en la
planificació de la prevenció d’incendis en els àmbits municipal i supramunicipal, i en
tasques informatives i divulgatives que tinguin com a objectiu la prevenció dels
incendis forestals i dels seus efectes. Per altra banda, l’article 36.1 c de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
estableix que és competència pròpia de la Diputació la prestació dels serveis de
prevenció d’incendis en municipis de menys de 20.000 habitants, quan aquests no els
prestin.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni, d’acord amb els següents;
Pactes
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya és la cooperació per a la
prevenció d’incendis forestals dels municipis de la província de Girona. Concretament,
és objecte d’aquest conveni la cooperació per a les actuacions següents:

Planificació, instal·lació, manteniment, reparació i desmantellament o millora de
dipòsits d’aigua destinats a la intervenció en cas d’incendi forestal i de les
seves infraestructures associades.

Ompliment ordinari d’aigua dels dipòsits d’aigua destinats a la intervenció en cas
d’incendi forestal.

Ompliment d’aigua, amb caràcter d’urgència, dels dipòsits d’aigua esmentats
quan, pel seu ús en l’extinció d’algun incendi forestal o per altres causes,
quedin en un nivell de cabal d’aigua insuficient per fer a front a noves
actuacions d’extinció d’incendis.

Reparació de desperfectes puntuals de la xarxa viària forestal o suport en altres
necessitats operatives amb caràcter d’urgència que hipotequin de forma greu
l’actuació en l’extinció d’incendis.

Coordinació i organització conjunta del Dia Mundial de la Prevenció d’Incendis
(Preparedness Day).

Coordinació i realització conjunta de les sessions informatives municipals de
prevenció d’incendis i autoprotecció.

Participació en la comissió avaluadora de les subvencions en matèria forestal i
prevenció d’incendis.

Participació en taules de foc sectorials i en el comitè tècnic de prevenció d’incendis
en zones d’interfície urbano-forestal.

Compartició de cartografia generada en l’àmbit dels incendis forestals.
Elaboració de material audiovisual de comunicació i conscienciació en l’àmbit de la

prevenció d’incendis.
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Treball conjunt en l’àmbit de la jardineria adaptada als incendis forestals
(pirojardineria).

Col·laboració en projectes i generació de documentació de referència.
L’execució de les actuacions en dipòsits per a actuacions en incendis forestals s’ha de
realitzar en compliment dels criteris tècnics que contingui el document publicat al
respecte per la DGPEIS que sigui més recent.
Segon. Comissió de cooperació
Es constitueix una comissió paritària de cooperació, formada per dos representants
designats per la DGPEIS i dos representants designats per la Diputació de Girona,
que tindrà les funcions següents:
– Elaborar, segons el que estableix la clàusula tercera, una proposta de programa
d’actuacions anual que determinarà les actuacions previstes a la clàusula primera que
es considerin convenients o necessàries per assolir els objectius del conveni.
– Elaborar un informe anual sobre el seguiment de l’execució del programa
d’actuacions anual i el compliment dels seus objectius.
La comissió de cooperació s’ha de reunir almenys un cop l’any durant el tercer
trimestre de cada any.
Tercer. Programa d’actuacions 
En el tercer trimestre de cada any, la comissió de cooperació s’ha de reunir a fi de fer
el seguiment i la revisió de les prioritats d’actuació quant a la construcció i la
reconstrucció de punts d’aigua, que s’estableixen com a prioritats i la realització dels
quals queda supeditada als acords necessaris amb els ajuntaments i els propietaris
dels terrenys, així com als tràmits urbanístics i altres tràmits necessaris, i a la
disponibilitat pressupostària de la Diputació de Girona. S’elaborarà un programa
d’actuacions per a l’any següent en què es podran incloure les reparacions
necessàries que s’hagin detectat durant la campanya, així com les actuacions
programables no relacionades amb la xarxa de punts d’aigua (jornades informatives,
elaboració de material...).
Els treballs d’ompliment i llistat definitiu de reparacions necessàries de la xarxa de
punts d’aigua s’han d’incorporar al programa anual a partir d’un informe tramès per la
DGPEIS abans de l’1 de març de cada any.
Sempre que s’hagi disposat a temps d’aquest informe, aquests treballs s’han d’iniciar
a partir de l’1 de març de cada any per tal que les infraestructures esmentades a la
clàusula primera estiguin en condicions d’operativitat òptima a partir de l’1 de juny de
cada any, i queden sotmesos a la disponibilitat pressupostària de la Diputació de
Girona. 
La certificació de l’emplenat haurà de realitzar-se per mitjans digitals amb imatges
d’abans i després de l’actuació per part de l’empresa que realitza l’emplenat.
Quart. Execució de les actuacions
La DGPEIS ha de realitzar els contactes previs amb els titulars dels terrenys i, si
s’escau, amb l’administració municipal corresponent, per tal de promoure l’inici de les
actuacions d’instal·lació, reparació i manteniment de dipòsits d’aigua previstos.
La Diputació de Girona s’ha de fer càrrec de l’execució dels treballs necessaris per
acomplir les actuacions previstes, en funció de la seva disponibilitat pressupostària.
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La DGPEIS ha d’elaborar un informe que validi, si s’escau, la funcionalitat operativa
dels treballs acabats que es facin en el marc d’aquest conveni.
Cinquè. Publicitat de la col·laboració
Cada part d’aquest conveni ha de fer constar la col·laboració de l’altra part en
qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi en matèria de prevenció i extinció
d’incendis forestals a la demarcació de Girona, sempre que sigui objecte dels punts
descrits en aquest conveni de col·laboració.
Sisè. Vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni s’estén per un termini de quatre anys des de la data de
la signatura i serà prorrogable de forma expressa per les parts, de 4 anys més, tret de
la denúncia expressa de qualsevol de les parts formulada amb una antelació mínima
de tres mesos un cop finalitzi la vigència del conveni o de la pròrroga.
Setè. Causes de resolució
No obstant això, es podrà rescindir amb anterioritat per alguna de les causes
següents:

a) El mutu acord de les parts manifestat per escrit.
b) La impossibilitat sobrevinguda per desenvolupar les activitats que en

constitueixen l’objecte.
c) Per la denúncia d’una de les parts en cas que l’altra incompleixi les obligacions

pactades en aquest acord.
Vuitè. Qüestions litigioses
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa, d’acord amb el que
disposa l’article 10.1 g de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, les qüestions litigioses  que es plantegin arran de la seva
execució i que no es puguin resoldre per acord de les parts s’han de sotmetre al
coneixement de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.
I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest conveni.“

SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni
i dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord.

TERCER. Notificar el present acord al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya.

QUART. Publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona i una
ressenya d’aquest al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.
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12. Aprovar conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per a
l'establiment de les oficines locals de transició energètica amb
participació de la Diputació de Girona. 2020/X020200/7132

La diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d’Alcaldies per a l’energia i
el Clima, promogut per la Comissió Europea per traslladar a les administracions locals
el compromís d’acció pel clima en el marc de la política europea en matèria de canvi
climàtic i els compromisos d’aquesta i els estats amb la reducció d’emissions d’efecte
hivernacle.

La Junta de Govern de la diputació de Girona va aprovar en la sessió de de 16 de juny
de 2020, els criteris de selecció de consells comarcals per a l’establiment d’oficines
locals de transició energètica amb l’objectiu de coordinar l’acció de la diputació amb la
dels consells comarcals en l’assistència als ajuntaments en matèria d’energia
sostenible i acció pel clima.

El 9 de juliol de 2020 es va publicar la convocatòria de selecció de consells comarcals
per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la
Diputació de Girona.

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha estat seleccionat per a l’establiment d’una
oficina local de transició energètica.

Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent:

“Exp. 2020/7132. Informe sobre la proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració
entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà per a
l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la
Diputació de Girona
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:

a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,

activitats i serveis dels ens locals.
Vist el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell
Comarcal del Baix Empordà per a l’establiment de les oficines locals de transició
energètica amb participació de la Diputació de Girona.
Atès que la diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d’Alcaldies per a
l’energia i el Clima, promogut per la Comissió Europea per traslladar a les
administracions locals el compromís d’acció pel clima en el marc de la política europea
en matèria de canvi climàtic i els compromisos d’aquesta i els estats amb la reducció
d’emissions d’efecte hivernacle.
Vist que la Junta de Govern de la diputació de Girona va aprovar en la sessió de de 16
de juny de 2020, els criteris de selecció de consells comarcals per a l’establiment
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d’oficines locals de transició energètica amb l’objectiu de coordinar l’acció de la
diputació amb la dels consells comarcals en l’assistència als ajuntaments en matèria
d’energia sostenible i acció pel clima.
Atès que el 9 de juliol de 2020 es va publicar la convocatòria de selecció de consells
comarcals per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb
participació de la Diputació de Girona.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Empordà ha estat seleccionat per a
l’establiment d’una oficina local de transició energètica.
Vista la proposta de resolució aprovació del text de l’acord marc.
INFORME
Les diputacions tenen competències, entre altres, d’assistència als municipis i de
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social, d’acord amb l’article
36 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
La Diputació de Girona té entre els seus objectius els d'abordar l’emergència climàtica
i la crisi de biodiversitat, mitjançant accions de mitigació i adaptació als efectes del
canvi global. En aquest context d’emergència climàtica, la diputació de Girona promou
la posada en marxa d’oficines locals de transició energètica en col·laboració amb els
consells comarcals.
L'aprovació del conveni correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona,
d’acord amb la Resolució de Presidència de 18 de juliol de 2019, modificada el 20
d’agost de 2019.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’acord per a
l’aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el
Consell Comarcal del Baix Empordà per a l’establiment de les oficines locals de
transició energètica amb participació de la Diputació de Girona.”

Per l’exposat, la diputada delegada proposa a la Junta de Govern que adopti el
següent:
ACORD

PRIMER. Aprovar el text del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per a
l’establiment de les oficines de transició energètica amb participació de la Diputació de
Girona, que presenta el següent tenor literal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ PER A L’ESTABLIMENT DE
LES OFICINES LOCALS DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA AMB PARTICIPACIÓ
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

EXP 2020/7135
CN/4085
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
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Diputació de Girona, representada pel seu president, Sr. Miquel Noguer i Planas,
assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de l’acord de Junta
de Govern de data .................
Consell Comarcal del Baix Empordà, representat pel seu president, Sr. Joan Manel
Loureiro Vall, assistit pel secretari de l’ens, Sr. Secundino Fernández Suárez.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
El Consell Comarcal del Baix Empordà  ha estat seleccionat en la convocatòria de
selecció de consells comarcals per a l’establiment de les oficines locals de transició
energètica amb participació de la Diputació de Girona publicada al BOP núm. 131 de
data 9 de juliol de 2020.
Les oficines tindran una durada de funcionament de tres anys com a prova pilot, al
final de la qual, i en funció dels resultats assolits, la diputació decidirà si l’oficina s’ha
de consolidar mitjançant els mecanismes adients, s’ha de reorganitzar o es dóna per
finalitzada la col·laboració.
Per tot això, les dues parts, de comú acord, i reconeixent plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents pactes:
PACTES
PRIMER. OBJECTE. L’objecte del present conveni és establir les condicions de
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà per
a l’establiment de l’oficina local de transició energètica.
SEGON. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona
designarà un funcionari o funcionària per programa de la diputació amb categoria A2
com a tècnic/a de transició energètica amb funció de coordinació de les accions en
matèria d’energia entre consell comarcal i la diputació en el territori de la comarca,
impuls de projectes en matèria d’energia i clima en l’àmbit dels sectors d’activitat
generadors d’emissions, dinamització de l’execució dels Plans d'Acció per a l'Energia
Sostenible i el Clima (PAESC), sobretot en les accions que impliquin al sector privat.
El tècnic de transició energètica tindrà el lloc de treball a la seu del consell comarcal,
en l’espai que aquest habiliti, amb el personal del Consell que tingui encomanades les
tasques derivades d’aquest conveni.
TERCER. APORTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL. El Consell Comarcal del Baix
Empordà assumeix els compromisos següents:

 Aportarà els mitjans que figuren com a mitjans del Consell Comarcal en
la memòria presentada a la convocatòria i que s’adjunta com a annex al
present conveni

 Aportarà un espai de treball, amb ordinador i accés a internet per al/a la
tècnic/a de transició energètica de la diputació.

 Facilitarà l’accés del/de la tècnic/a de transició energètica de la diputació
a vehicles de la flota comarcal, d’acord amb la forma habitual de reserva
de vehicles que utilitzi el Consell, per tal que aquell/a pugui fer els
desplaçaments per raó de feina en l’àmbit de la comarca.

 Facilitarà la coordinació del/de la tècnic/a de la diputació amb el personal
del consell comarcal que tingui les tasques encomanades en matèria
d’energia, i altres quan sigui el cas.
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 Durà a terme les tasques descrites al Pla de treball com a tasques a fer
per part del Consell Comarcal en la memòria presentada a la
convocatòria, annexa al present conveni.

 Quantificarà els indicadors d’impacte que siguin resultat d’accions del
Consell d’acord amb la metodologia indicada a la memòria presentada a
la convocatòria, annexa al conveni.

 Elaborarà un informe anual de resultats amb la descripció de les tasques
executades per part del Consell Comarcal, resum de l’assoliment dels
objectius, quantificació de l’impacte i propostes de millora del Pla de
treball en cas que es consideri oportú.

QUART. PERÍODE D’EXECUCIÓ. El període d’execució del Pla de treball començarà
a partir que la diputació faci el nomenament del tècnic de transició energètica i
finalitzarà al cap de tres anys, amb possibilitat de pròrroga d’acord amb el que
estableix el pacte vuitè d’aquest conveni.
CINQUÈ. TERMINI I RÈGIM D’ELABORACIÓ DE LES MEMÒRIES ANUALS DE
RESULTATS. El Consell Comarcal, en el termini que finalitza el 28 de febrer de cada
any, ha d’enviar a la Diputació de Girona la documentació següent:
 Informe anual de resultats de l’execució del Pla de treball de l’any anterior, en

suport digital editable.
 Documentació acreditativa que l’activitat s’ha efectuat amb la col·laboració de

la Diputació de Girona i els ajuntaments.
Amb aquesta informació, el tècnic de transició energètica de la diputació elaborarà la
memòria anual de resultats que inclourà el conjunt de resultats obtinguts en el marc
del present conveni.
SISÈ. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El Consell Comarcal haurà de fer
constar expressament la col·laboració de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions del pla de treball, encara que l’activitat ja hagi
estat realitzada.
Com a mínim, caldrà que el Consell Comarcal faci constar la col·laboració  de la
Diputació de Girona al web de l’entitat i en tota la documentació que es generi.
SETÈ. COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
Per tal de garantir el correcte desenvolupament del conveni, facilitar la comunicació de
les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre els dubtes d’interpretació que
sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest conveni, així com les discrepàncies que
puguin sorgir en l’aplicació d’aquest, es crea una comissió de seguiment integrada pel
diputat o diputada delegat/da en matèria de Medi Ambient, com a representant de la
Diputació de Girona i el conseller comarcal delegat de l’Àrea de Medi Ambient, Sr.
Marc Calvet Martí, com a representant del Consell Comarcal del Baix Empordà.
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada de:
 Interpretar les diferents clàusules del present conveni.
 Avaluar l’assoliment dels objectius i compromisos d'aquest conveni.
 Sol·licitar la informació que consideri necessària per al correcte seguiment del

conveni.
 Proposar les modificacions del conveni que consideri necessàries per
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assegurar l’assoliment dels seus objectius i compromisos anuals.
 Proposar la modificació de les clàusules del conveni o les mesures

correctores oportunes i, si escau, la revisió corresponent quan circumstàncies
excepcionals impedeixin la consecució dels objectius o els compromisos
previstos.

 Acordar la proposta de pròrrogues del present conveni.
 Altres funcions que li siguin expressament encarregades per les parts

d’aquest conveni.
Els representants de les parts podran ser acompanyats pels tècnics o altre personal
que considerin oportú.
El tècnic de transició energètica assistirà a les reunions amb funció de secretari de la
comissió, amb veu i sense vot.
La Comissió és reunirà sempre que ho sol·liciti una de les parts i, al menys, un cop
l’any.
VUITÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. El conveni tindrà una vigència de tres anys i podrà
ser prorrogat per acord exprés de les parts mitjançant addenda.
NOVÈ. NATURALESA DEL CONVENI. El conveni té naturalesa administrativa i es
regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa aplicable.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació del conveni són competència
dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
DESÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció del conveni:

L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts 
L'acord de les dues parts.
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altra causa prevista en el conveni o en altres lleis.
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni.”

SEGON. Aprovar la memòria per a l’establiment de les oficines locals de transició
energètica amb la participació de la Diputació, que forma part de l’expedient
electrònic.

TERCER. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels
documents necessaris per portar a terme aquest acord.
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QUART. Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Baix Empordà.

CINQUÈ. PUBLICAR el text del conveni al DOGC.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

13. Aprovar conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès
per a l'establiment de les oficines de transició energètica amb
participació de la Diputació de Girona. 2020/X020200/7107

La Diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d’Alcaldies per a l’energia i
el Clima, promogut per la Comissió Europea per traslladar a les administracions locals
el compromís d’acció pel clima en el marc de la política europea en matèria de canvi
climàtic i els compromisos d’aquesta i els estats amb la reducció d’emissions d’efecte
hivernacle.

La Junta de Govern de la diputació de Girona va aprovar en la sessió de de 16 de juny
de 2020, els criteris de selecció de consells comarcals per a l’establiment d’oficines
locals de transició energètica amb l’objectiu de coordinar l’acció de la diputació amb la
dels consells comarcals en l’assistència als ajuntaments en matèria d’energia
sostenible i acció pel clima.

El 9 de juliol de 2020 es va publicar la convocatòria de selecció de consells comarcals
per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la
Diputació de Girona.

El Consell Comarcal del Gironès ha estat seleccionat per a l’establiment d’una oficina
local de transició energètica.

Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent:

“Exp. 2020/7107. Informe sobre la proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració
entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a l’establiment de
les oficines locals de transició energètica amb participació de la Diputació de Girona
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:

a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,

activitats i serveis dels ens locals.
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Vist el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell
Comarcal del Gironès per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica
amb participació de la Diputació de Girona.
Atès que la diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d’Alcaldies per a
l’energia i el Clima, promogut per la Comissió Europea per traslladar a les
administracions locals el compromís d’acció pel clima en el marc de la política europea
en matèria de canvi climàtic i els compromisos d’aquesta i els estats amb la reducció
d’emissions d’efecte hivernacle.
Vist que la Junta de Govern de la diputació de Girona va aprovar en la sessió de de 16
de juny de 2020, els criteris de selecció de consells comarcals per a l’establiment
d’oficines locals de transició energètica amb l’objectiu de coordinar l’acció de la
diputació amb la dels consells comarcals en l’assistència als ajuntaments en matèria
d’energia sostenible i acció pel clima.
Atès que el 9 de juliol de 2020 es va publicar la convocatòria de selecció de consells
comarcals per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb
participació de la Diputació de Girona.
Atès que el Consell Comarcal del Gironès ha estat seleccionat per a l’establiment
d’una oficina local de transició energètica.
Vista la proposta de resolució aprovació del text de l’acord marc.
INFORME
Les diputacions tenen competències, entre altres, d’assistència als municipis i de
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social, d’acord amb l’article
36 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
La Diputació de Girona té entre els seus objectius els d'abordar l’emergència climàtica
i la crisi de biodiversitat, mitjançant accions de mitigació i adaptació als efectes del
canvi global. En aquest context d’emergència climàtica, la diputació de Girona promou
la posada en marxa d’oficines locals de transició energètica en col·laboració amb els
consells comarcals.
L'aprovació del conveni correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona,
d’acord amb la Resolució de Presidència de 18 de juliol de 2019, modificada el 20
d’agost de 2019.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’acord per a
l’aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el
Consell Comarcal del Gironès per a l’establiment de les oficines locals de transició
energètica amb participació de la Diputació de Girona.
L'aprovació del text del correspon a la Junta de Govern Local de la Diputació de
Girona, segons delegació efectuada a aquesta per resolució de presidència de data 18
de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 2019.”

Per l’exposat, la diputada delegada proposa a la Junta de Govern que adopti el
següent:

ACORD
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PRIMER. Aprovar el text del conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per a
l’establiment de les oficines de transició energètica amb participació de la Diputació de
Girona, que presenta el següent tenor literal:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A L’ESTABLIMENT DE LES
OFICINES LOCALS DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA AMB PARTICIPACIÓ DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
EXP CCGI 2020/55/1376
EXP DDGI 2020/7107
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Sr. Miquel Noguer i Planas,
assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de l’acord de Junta
de Govern de data .................

Consell Comarcal del Gironès, representat pel seu president, Sr. Joaquim Roca i
Ventura, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de l'acord
de Presidència de data 1 de desembre de 2020.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
El Consell Comarcal del Gironès  ha estat seleccionat en la convocatòria de selecció
de consells comarcals per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica
amb participació de la Diputació de Girona publicada al BOP núm. 131 de data 9 de
juliol de 2020.
Les oficines tindran una durada de funcionament de tres anys com a prova pilot, al
final de la qual, i en funció dels resultats assolits, la diputació decidirà si l’oficina s’ha
de consolidar mitjançant els mecanismes adients, s’ha de reorganitzar o es dóna per
finalitzada la col·laboració.
Per tot això, les dues parts, de comú acord, i reconeixent plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents pactes:
PACTES
PRIMER. OBJECTE. L’objecte del present conveni és establir les condicions de
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a
l’establiment de l’oficina local de transició energètica.
SEGON. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona
designarà un funcionari o funcionària per programa de la diputació amb categoria A2
com a tècnic/a de transició energètica amb funció de coordinació de les accions en
matèria d’energia entre consell comarcal i la diputació en el territori de la comarca,
impuls de projectes en matèria d’energia i clima en l’àmbit dels sectors d’activitat
generadors d’emissions, dinamització de l’execució dels Plans d'Acció per a l'Energia
Sostenible i el Clima (PAESC), sobretot en les accions que impliquin al sector privat.
El tècnic de transició energètica tindrà el lloc de treball a la seu del consell comarcal,
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en l’espai que aquest habiliti, amb el personal del Consell que tingui encomanades les
tasques derivades d’aquest conveni.
TERCER. APORTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL. El Consell Comarcal del
Gironès assumeix els compromisos següents:

 Aportarà els mitjans que figuren com a mitjans del Consell Comarcal en
la memòria presentada a la convocatòria i que s’adjunta com a annex al
present conveni

 Aportarà un espai de treball, amb ordinador i accés a internet per al/a la
tècnic/a de transició energètica de la diputació.

 Facilitarà l’accés del/de la tècnic/a de transició energètica de la diputació
a vehicles de la flota comarcal, d’acord amb la forma habitual de reserva
de vehicles que utilitzi el Consell, per tal que aquell/a pugui fer els
desplaçaments per raó de feina en l’àmbit de la comarca.

 Facilitarà la coordinació del/de la tècnic/a de la diputació amb el personal
del consell comarcal que tingui les tasques encomanades en matèria
d’energia, i altres quan sigui el cas.

 Durà a terme les tasques descrites al Pla de treball com a tasques a fer
per part del Consell Comarcal en la memòria presentada a la
convocatòria, annexa al present conveni.

 Quantificarà els indicadors d’impacte que siguin resultat d’accions del
Consell d’acord amb la metodologia indicada a la memòria presentada a
la convocatòria, annexa al conveni.

 Elaborarà un informe anual de resultats amb la descripció de les tasques
executades per part del Consell Comarcal, resum de l’assoliment dels
objectius, quantificació de l’impacte i propostes de millora del Pla de
treball en cas que es consideri oportú.

QUART. PERÍODE D’EXECUCIÓ. El període d’execució del Pla de treball començarà
a partir que la diputació faci el nomenament del tècnic de transició energètica i
finalitzarà al cap de tres anys, amb possibilitat de pròrroga d’acord amb el que
estableix el pacte vuitè d’aquest conveni.
CINQUÈ. TERMINI I RÈGIM D’ELABORACIÓ DE LES MEMÒRIES ANUALS DE
RESULTATS. El Consell Comarcal, en el termini que finalitza el 28 de febrer de cada
any, ha d’enviar a la Diputació de Girona la documentació següent:
 Informe anual de resultats de l’execució del Pla de treball de l’any anterior, en

suport digital editable.
 Documentació acreditativa que l’activitat s’ha efectuat amb la col·laboració de

la Diputació de Girona i els ajuntaments.
Amb aquesta informació, el tècnic de transició energètica de la diputació elaborarà la
memòria anual de resultats que inclourà el conjunt de resultats obtinguts en el marc
del present conveni.
SISÈ. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El Consell Comarcal haurà de fer
constar expressament la col·laboració de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
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publicitat o difusió de les actuacions del pla de treball, encara que l’activitat ja hagi
estat realitzada.
Com a mínim, caldrà que el Consell Comarcal faci constar la col·laboració  de la
Diputació de Girona al web de l’entitat i en tota la documentació que es generi.
SETÈ. COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
Per tal de garantir el correcte desenvolupament del conveni, facilitar la comunicació de
les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre els dubtes d’interpretació que
sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest conveni, així com les discrepàncies que
puguin sorgir en l’aplicació d’aquest, es crea una comissió de seguiment integrada pel
diputat o diputada delegat/da en matèria de Medi Ambient, com a representant de la
Diputació de Girona i el conseller o consellera de Medi Ambient, com a representant
del Consell Comarcal del Gironès.
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada de:
 Interpretar les diferents clàusules del present conveni.
 Avaluar l’assoliment dels objectius i compromisos d'aquest conveni.
 Sol·licitar la informació que consideri necessària per al correcte seguiment del

conveni.
 Proposar les modificacions del conveni que consideri necessàries per

assegurar l’assoliment dels seus objectius i compromisos anuals.
 Proposar la modificació de les clàusules del conveni o les mesures

correctores oportunes i, si escau, la revisió corresponent quan circumstàncies
excepcionals impedeixin la consecució dels objectius o els compromisos
previstos.

 Acordar la proposta de pròrrogues del present conveni.
 Altres funcions que li siguin expressament encarregades per les parts

d’aquest conveni.
Els representants de les parts podran ser acompanyats pels tècnics o altre personal
que considerin oportú.
El tècnic de transició energètica assistirà a les reunions amb funció de secretari de la
comissió, amb veu i sense vot.
La Comissió és reunirà sempre que ho sol·liciti una de les parts i, al menys, un cop
l’any.
VUITÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. El conveni tindrà una vigència de tres anys i podrà
ser prorrogat per acord exprés de les parts mitjançant addenda.
NOVÈ. NATURALESA DEL CONVENI. El conveni té naturalesa administrativa i es
regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa aplicable.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació del conveni són competència
dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
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DESÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció del conveni:

L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts 
L'acord deles dues parts.
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altra causa prevista en el conveni o en altres lleis.
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni.”

SEGON. Aprovar la memòria per a l’establiment de les oficines locals de transició
energètica amb la participació de la Diputació, que forma part de l’expedient
electrònic.

TERCER. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels
documents necessaris per portar a terme aquest acord.

QUART. Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Gironès.

CINQUÈ. PUBLICAR el text del conveni al DOGC.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

14. Aprovar conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per a l'establiment
de les oficines locals de transició energètica amb participació de la
Diputació de Girona. 2020/X020200/7135

La diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d’Alcaldies per a l’energia i
el Clima, promogut per la Comissió Europea per traslladar a les administracions locals
el compromís d’acció pel clima en el marc de la política europea en matèria de canvi
climàtic i els compromisos d’aquesta i els estats amb la reducció d’emissions d’efecte
hivernacle.

La Junta de Govern de la diputació de Girona va aprovar en la sessió de de 16 de juny
de 2020, els criteris de selecció de consells comarcals per a l’establiment d’oficines
locals de transició energètica amb l’objectiu de coordinar l’acció de la diputació amb la
dels consells comarcals en l’assistència als ajuntaments en matèria d’energia
sostenible i acció pel clima.
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El 9 de juliol de 2020 es va publicar la convocatòria de selecció de consells comarcals
per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la
Diputació de Girona.

El Consell Comarcal del Ripollès ha estat seleccionat per a l’establiment d’una oficina
local de transició energètica.

Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent:

“Exp. 2020/7135. Informe sobre la proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració
entre la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès per a l’establiment de les oficines locals de transició
energètica amb participació de la Diputació de Girona
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:

a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,

activitats i serveis dels ens locals.
Vist el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consell
Comarcal del Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per a l’establiment
de les oficines locals de transició energètica amb participació de la Diputació de
Girona.
Atès que la diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d’Alcaldies per a
l’energia i el Clima, promogut per la Comissió Europea per traslladar a les
administracions locals el compromís d’acció pel clima en el marc de la política europea
en matèria de canvi climàtic i els compromisos d’aquesta i els estats amb la reducció
d’emissions d’efecte hivernacle.
Vist que la Junta de Govern de la diputació de Girona va aprovar en la sessió de de 16
de juny de 2020, els criteris de selecció de consells comarcals per a l’establiment
d’oficines locals de transició energètica amb l’objectiu de coordinar l’acció de la
diputació amb la dels consells comarcals en l’assistència als ajuntaments en matèria
d’energia sostenible i acció pel clima.
Atès que el 9 de juliol de 2020 es va publicar la convocatòria de selecció de consells
comarcals per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb
participació de la Diputació de Girona.
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès ha estat seleccionat per a l’establiment
d’una oficina local de transició energètica a l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès.
Vista la proposta de resolució aprovació del text de l’acord marc.
INFORME
Les diputacions tenen competències, entre altres, d’assistència als municipis i de
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social, d’acord amb l’article
36 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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La Diputació de Girona té entre els seus objectius els d'abordar l’emergència climàtica
i la crisi de biodiversitat, mitjançant accions de mitigació i adaptació als efectes del
canvi global. En aquest context d’emergència climàtica, la diputació de Girona promou
la posada en marxa d’oficines locals de transició energètica en col·laboració amb els
consells comarcals.
L'aprovació del conveni correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona,
d’acord amb la Resolució de Presidència de 18 de juliol de 2019, modificada el 20
d’agost de 2019.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’acord per a
l’aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el
Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per a
l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la
Diputació de Girona.”

Per l’exposat, la diputada delegada proposa a la Junta de Govern que adopti el
següent:

ACORD

PRIMER. Aprovar el text del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per a
l’establiment de les oficines de transició energètica amb participació de la Diputació de
Girona, que presenta el següent tenor literal:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS PER A L’ESTABLIMENT DE LES
OFICINES LOCALS DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA AMB PARTICIPACIÓ DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
EXP 2020/7135
CN/4083
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Sr. Miquel Noguer i Planas,
assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de l’acord de Junta
de Govern de data .................
Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, Sr. Joaquim Colomer i
Cullell, assistit per la secretària de la corporació, Sra. Mireia Grau i Sadurní, en virtut
de l’acord del Consell de Govern de data 17 de novembre de 2020.
Agència de Desenvolupament del Ripollès, representada pel seu president, Sr. Josep
Maria Farrés Penela, assistit pel secretari de la corporació, Sr. Gerard Soldevila i
Freixa, en virtut de l’acord de ..... data .....
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
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El Consell Comarcal del Ripollès ha estat seleccionat en la convocatòria de selecció
de consells comarcals per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica
amb participació de la Diputació de Girona publicada al BOP núm. 131 en data 9 de
juliol de 2020.
La memòria, presentada pel Consell Comarcal, elaborada pels tècnics de l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès, preveu que l’Oficina Local de Transició Energètica del
Ripollès (OLTER) tindrà la seu a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, ja que és
d’aquest ens d’on penja l’Agència de l’Energia del Ripollès. Des de l’Agència, l’OLTER
treballarà de forma coordinada amb els tècnics de l’àrea energètica i amb els tècnics
de la Diputació per poder desenvolupar el seu pla de treball, creant sinèrgies entre les
diferents entitats. La memòria preveu que, pel que fa als recursos materials, es
comptarà amb equipament informàtic portàtil, telèfon, fotocopiadora, escàner,
connexió a internet. Es podrà disposar de tres sales de diferents dimensions per fer-hi
reunions, xerrades, etc. Aquestes sales poden estar equipades amb un projector, una
pantalla, dues pissarres, dos televisors, un vídeo i un aparell de DVD.
Les oficines tindran una durada de funcionament de tres anys com a prova pilot, al
final del qual, i en funció dels resultats assolits, la diputació decidirà si l’oficina s’ha de
consolidar mitjançant els mecanismes adients, s’ha de reorganitzar o es dóna per
finalitzada la col·laboració.
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents pactes:
PACTES
PRIMER. OBJECTE. L’objecte del present conveni és establir les condicions de
col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència
de Desenvolupament del Ripollès, per a l’establiment de l’oficina local de transició
energètica.
SEGON. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona
designarà un funcionari o funcionària per programa de la diputació amb categoria A2
com a tècnic/a de transició energètica amb funció de coordinació de les accions en
matèria d’energia entre consell comarcal (Agència de Desenvolupament del Ripollès) i
la diputació en el territori de la comarca, impuls de projectes en matèria d’energia i
clima en l’àmbit dels sectors d’activitat generadors d’emissions, dinamització de
l’execució dels Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), sobretot
en les accions que impliquin al sector privat. El tècnic de transició energètica tindrà el
lloc de treball a la seu de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, en l’espai que
aquest habiliti, amb el personal de l’Agència que tingui encomanades les tasques
derivades d’aquest conveni.
TERCER. APORTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL, A TRAVÉS DE L’AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS. El Consell Comarcal del Ripollès, a través de
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, assumeix els compromisos següents:

 Aportarà els mitjans que figuren com a mitjans del Consell Comarcal
(Agència de Desenvolupament del Ripollès) en la memòria presentada a
la convocatòria i que s’adjunta com a annex al present conveni

 Aportarà un espai de treball, amb ordinador i accés a internet per al/a la
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tècnic/a de transició energètica de la diputació.
 Facilitarà l’accés del/de la tècnic/a de transició energètica de la diputació

a vehicles de la flota comarcal, d’acord amb la forma habitual de reserva
de vehicles que utilitzi el Consell o l’Agència, per tal que aquell/a pugui
fer els desplaçaments per raó de feina en l’àmbit de la comarca.

 Facilitarà la coordinació del/de la tècnic/a de la diputació amb el personal
del consell comarcal i de l’Agència que tingui les tasques encomanades
en matèria d’energia, i altres quan sigui el cas.

 Durà a terme les tasques descrites al Pla de treball com a tasques a fer
per part del Consell Comarcal (Agència de Desenvolupament del
Ripollès) en la memòria presentada a la convocatòria, annexa al present
conveni.

 Quantificarà els indicadors d’impacte que siguin resultat d’accions del
Consell (Agència) d’acord amb la metodologia indicada a la memòria
presentada a la convocatòria, annexa al conveni.

 Elaborarà un informe anual de resultats amb la descripció de les tasques
executades per part del Consell Comarcal (Agència de Desenvolupament
del Ripollès), resum de l’assoliment dels objectius, quantificació de
l’impacte i propostes de millora del Pla de treball en cas que es consideri
oportú.

QUART. PERÍODE D’EXECUCIÓ. El període d’execució del Pla de treball començarà
a partir que la diputació faci el nomenament del tècnic de transició energètica i
finalitzarà al cap de tres anys, amb possibilitat de pròrroga d’acord amb el que
estableix el pacte vuitè d’aquest conveni.
CINQUÈ. TERMINI I RÈGIM D’ELABORACIÓ DE LES MEMÒRIES ANUALS DE
RESULTATS. El Consell Comarcal, a través de l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès, en el termini que finalitza el 28 de febrer de cada any, ha d’enviar a la
Diputació de Girona la documentació següent:
 Informe anual de resultats de l’execució del Pla de treball de l’any anterior, en

suport digital editable.
 Documentació acreditativa que l’activitat s’ha efectuat amb la col·laboració de

la Diputació de Girona i els ajuntaments.
Amb aquesta informació, el tècnic de transició energètica de la diputació elaborarà la
memòria anual de resultats que inclourà el conjunt de resultats obtinguts en el marc
del present conveni.
SISÈ. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El Consell Comarcal i l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès hauran de fer constar expressament la col·laboració de
la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions del pla
de treball, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Com a mínim, caldrà que el Consell Comarcal i l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès facin constar la col·laboració de la Diputació de Girona al web de l’entitat i en
tota la documentació que es generi.
SETÈ. COMISSIÓ DE SEGUIMENT.

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


Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 61

Per tal de garantir el correcte desenvolupament del conveni, facilitar la comunicació de
les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre els dubtes d’interpretació que
sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest conveni, així com les discrepàncies que
puguin sorgir en l’aplicació d’aquest, es crea una comissió de seguiment integrada pel
diputat o diputada delegat/da en matèria de Medi Ambient, com a representant de la
Diputació de Girona, el conseller o consellera d’energia, com a representant del
Consell Comarcal del Ripollès, i el gerent de l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès.
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada de:
 Interpretar les diferents clàusules del present conveni.
 Avaluar l’assoliment dels objectius i compromisos d'aquest conveni.
 Sol·licitar la informació que consideri necessària per al correcte seguiment del

conveni.
 Proposar les modificacions del conveni que consideri necessàries per

assegurar l’assoliment dels seus objectius i compromisos anuals.
 Proposar la modificació de les clàusules del conveni o les mesures

correctores oportunes i, si escau, la revisió corresponent quan circumstàncies
excepcionals impedeixin la consecució dels objectius o els compromisos
previstos.

 Acordar la proposta de pròrrogues del present conveni.
 Altres funcions que li siguin expressament encarregades per les parts

d’aquest conveni.
Els representants de les parts podran ser acompanyats pels tècnics o altre personal
que considerin oportú.
El tècnic de transició energètica assistirà a les reunions amb funció de secretari de la
comissió, amb veu i sense vot.
La Comissió és reunirà sempre que ho sol·liciti una de les parts i, al menys, un cop
l’any.
VUITÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. El conveni tindrà una vigència de tres anys i podrà
ser prorrogat per acord exprés de les parts mitjançant addenda.
NOVÈ. NATURALESA DEL CONVENI. El conveni té naturalesa administrativa i es
regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa aplicable.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació del conveni són competència
dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
DESÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció del conveni:

L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts 
L'acord de les dues parts.
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L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altra causa prevista en el conveni o en altres lleis.
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni.”

SEGON. Aprovar la memòria per a l’establiment de les oficines locals de transició
energètica amb la participació de la Diputació, que forma part de l’expedient
electrònic.

TERCER. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels
documents necessaris per portar a terme aquest acord.

QUART. Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Ripollès.

CINQUÈ. PUBLICAR el text del conveni al DOGC.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

Xarxa Viària

15. Resolució expedient de responsabilitat patrimonial instat per Laura
Agüera i Riera en nom i representació de D.A.C.A. (expedient 5281
exercici 2020). 2020/D040600/5281

Per resolució de la Presidència de 4 de juny de 2020, es va incoar l’expedient de
responsabilitat patrimonial núm. 2020/5281, derivat de la reclamació presentada per
Laura Agüera i Riera, en representació de D.A.C.A., i es va designar l’instructor i el
secretari de l’expedient.

Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 6 d’octubre de
2020 es  va formular la proposta de resolució que seguidament es transcriu:

«Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge indicat,
instat per Laura Agüera i Riera en representació de D.A.C.A.
I. ANTECEDENTS
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2020/5281 s’ha incoat i instruït a
instàncies de la reclamació de la senyora Laura Agüera i Riera (RGE núm.:
1-2020-011674-2 de 13/05/2020), en representació de D.A.C.A., per mitjà de la qual
se sol·licita una indemnització econòmica de 3.662,71 euros pels danys materials
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soferts com a conseqüència, segons manifesta el reclamant, de la caiguda del vehicle
amb matrícula 0625-XXX a la calçada de la carretera GIV-5201, al punt quilomètric 2,5
el dia 16 d’octubre de 2019.
2. Mitjançant Decret de data 4 de juny de 2020 es va admetre a tràmit la reclamació,
es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les
administracions públiques i es va emplaçar a la companyia asseguradora de la
Diputació de Girona.
3. Per provisió de data 13 de juliol de 2020 es va obrir un període de prova, es va
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial, no es va admetre la
prova testifical per resultar innecessària i es va sol·licitar l’informe del servei afectat.
4. Per provisió de data 4 de setembre de 2020 es disposa incorporar a l’expedient
l’informe del servei afectat, s’acorda traslladar-los a les persones interessades i posar
de manifest l’expedient per tal de formular al·legacions. Amb data d’avui, només
consten a l’expedient les al·legacions de la companyia d’assegurances de la Diputació
de Girona demanant la desestimació de la reclamació.
II. FONAMENTS JURÍDICS
L’interessat reclama que se l’indemnitzi per les lesions i els danys patrimonials soferts
com a conseqüència de la caiguda a la calçada del vehicle que conduïa el reclamant,
el dia 16 d’octubre de 2019 a la carretera GIV-5201, al pk 2,5, al terme municipal de
Viladrau.
La reclamació fonamenta la responsabilitat de la Diputació de Girona en la manca o
deficient manteniment de la carretera.
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de la
Constitució Espanyola que estableix que “Els particulars, en els termes establerts per
la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels
seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament dels serveis públics”. Així mateix, l’article 32.1 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en els mateixos
termes que “Els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions
públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets,
sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels
serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el particular tingui
el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. Així mateix, l’article 34 del mateix text
legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent els danys que es
derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment en què
s’han produït.
El procediment que cal seguir per efectuar la present reclamació és el previst a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Dels fonaments legals anteriors relatius a la responsabilitat patrimonial de
l’Administració així com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni
aquesta responsabilitat patrimonial de l’Administració és requisit necessari que hi
concorrin els elements següents: a) un fet imputable a l’administració, cas en el qual
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n’hi ha prou amb acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat la
titularitat de la qual correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès
com a detriment patrimonial injustificat i que per tant el que el pateix no tingui el deure
jurídic de suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament,
efectiu i individualitzat en relació a una persona o grup de persones; c) una relació de
causalitat directa i eficaç, entre el fet que s’imputa a l’administració i el dany produït; i
d) l’absència de força major, com a causa aliena a l’organització i diferent del cas
fortuït.
D’acord amb que s’exposa, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de
l’administració, és procedent analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en
conseqüència queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i
els danys soferts.
En relació al fet imputable a l’Administració, en aquest supòsit, consta l’atestat dels
Mossos d’Esquadra núm. 002374/19/ARTCENTRAL que situa el vehicle amb
matrícula 0625-XXX circulant per la carretera GIV-5201 sentit Viladrau, titularitat de la
Diputació de Girona, el dia 16 d’octubre de 2019,  al voltant de les 11.55 hores, que va
patir un accident al punt quilomètric 2,5 com a conseqüència de la grava a la calçada
provinent del talús existent a la corba on es va produir l’accident.
Quant als danys al·legats, en l'atestat no consta l’existència de danys materials, però
es dedueixen dels documents aportats i, en concret, de la fulla de valoració que
coincideix amb l’import que es reclama.
Per altra banda, no considero que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el
funcionament de l'Administració i els danys reclamats pels següents motius:
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de 2 de setembre de 2020 es constata
que la carretera GIV-5201 es trobava en condicions per a l’adequada circulació de
vehicles i s’havia realitzat un adequat manteniment de la carretera, si bé és evident
l’existència de grava a la calçada provinent del talús ubicat a la corba on es va produir
l’accident.
Efectivament, en l’informe del Servei es constata que existeix un talús identificat en el
tram comprès entre el PK 2+490 i el PK 2+656 i que la seva valoració del risc és de
6,86 (risc baix) segons l’estudi d’estabilització de talussos de les carreteres titularitat
de la Diputació de Girona de desembre de l’any 2012, revisat l’any 2017.
En tot cas, també s’indica que els programes de conservació i millora de la seguretat
viària de la xarxa viària de la Diputació de Girona aprovats per acord de la Junta de
Govern, de data 18 de juliol de 2017, tenen un apartat específic per a la protecció de
talussos. En aquest apartat es determina que cada any, segons les disponibilitats
pressupostàries, es protegeixen alguns talussos de més risc (es prioritzen els talussos
de risc alt). Actualment, es continua amb les tasques de protecció dels talussos de
nivell alt, establint, en tot cas, les advertències de perill corresponent pels usuaris de
les carreteres en la resta de casos.
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, perquè cal tenir en
compte les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de
la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera
que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar.
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Per altra banda, l’atestat constata que era de dia, un dia clar, amb bon temps, amb
superfície relliscosa i, de l’informe del Servei es constata que existien diversos senyals
d’advertència de perill (corbes perilloses i despreniments), per la qual cosa es
considera que, a la velocitat correcta i amb la precaució corresponent, el reclamant no
hauria perdut el control del vehicle i hauria pogut observar l’existència de grava a la
calçada.
Per tant, en compliment de l’article 19 del Text articulat de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de vehicles a motor i Seguretat vial, avui 21 del Text refós (RDL 6/2015) és
responsabilitat del conductor prendre en consideració aquelles circumstàncies i
adequar la velocitat del seu vehicle, de manera que el pogués aturar dins dels límits
del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que es pogués presentar.
3. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’Administració que
gestiona la carretera de prevenir i eliminar instantàniament qualsevol pertorbació
sobrevinguda en qualsevol dels diversos punts de la xarxa viària local.
Davant aquest conjunt de circumstàncies, doncs, el necessari nexe causal directe i
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi
constituït en aquest supòsit.
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 1 del contenciós administratiu
dels de Barcelona, de 19 de maig de 2016:
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“VUITÈ.- En aquestes circumstàncies no es pot afirmar raonablement per part
d'aquesta resolució que els serveis de vigilància, manteniment i conservació de les
vies públiques de l'administració competent funcionessin deficientment o que per la
mateixa titular de la competència sobre la via pública de constant referència no
s'adoptessin amb caràcter general les mesures preventives sempre exigibles per al
degut manteniment en correcte estat de funcionament de la xarxa viària en el punt
quilomètric de referència anterior, en els termes que a aquest respecte poden ser
racionalment exigibles per la comunitat d'acord amb els estàndards socials mitjans de
rendiment, qualitat i seguretat de serveis públics com els de referència (STSJ de
Catalunya núm. 563/1997, de 22 de juliol, i núm. 950/2006, de 15 de desembre; STSJ
del País Basc núm. 26 / 2002, de 18 de gener, i núm. 237/2006, de 31 de març; i STS,
Sala 3a, de 7 d'octubre de 1997, entre moltes altres més), que no inclouen,
òbviament, una presumpta obligació administrativa de prevenció i eliminació
instantània de qualsevol pertorbació sobrevinguda en qualsevol moment i lloc i en
qualsevol dels diversos punts de la xarxa viària, havent estat ja descartada aquesta
responsabilitat administrativa en circumstàncies similars pels òrgans d'aquesta
jurisdicció (entre d'altres, per STSJ de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa,
núm. 431/2006, de 11 de maig, núm. 950/2006, de 15 de desembre, núm. 1519/2005,
de 19 de desembre, i núm. 1098/2005, de 4 de novembre). Siguent així mateix així,
com és ben sabut, que no resultarà possible la imputació automàtica de tots els danys
eventualment soferts per part dels particulars a les vies o espais públics a
l'administració pública titular de la via o espai públic en què es produeixin els mateixos
pel simple fet de ser-ho i sense cap prova de la seva responsabilitat per un deficient
funcionament del servei públic de vigilància, conservació i manteniment de la mateixa,
ja que de cap manera es pot confondre el sistema legal de responsabilitat patrimonial
objectiva dissenyat per l'ordenament jurídic administratiu per dilucidar l'eventual
responsabilitat patrimonial extracontractual de les administracions públiques amb la
pretensió ben diferent de tenir a aquestes administracions públiques per
asseguradores universals de tots els riscos que eventualment es produeixin en les
seves instal·lacions o el suport físic o infraestructural de les seves respectives
competències administratives, amb la transformació d'aquell en un sistema
providencialista allunyat de el disseny normatiu propi del nostre ordenament jurídic,
segons té reiteradament establert una ja consolidada jurisprudència contenciosa
administrativa (entre d'altres, per STS, Sala 3a, de dates 1997.11.13, 06-03- 1998, 05-
06-1998, 27-07-2002 i 27-06-2003; STSJ de Catalunya de 2000.09.06, núm 655/01 de
20 de juny, i núm 64/2007, de 26 de gener)."
En definitiva, els motius indicats constaten que la gestió de la via s’adequava
perfectament als estàndards de servei a la carretera exigibles (tant de manteniment i
vigilància com de temps de resposta davant incidències), no essent admissible
pretendre l’omnipresència de l’administració davant actuacions de tercers i sense tenir
en compte la responsabilitat personal dels propis usuaris de la via i, per tant, no és
possible establir una relació causa efecte directa i eficaç entre el titular de la via i els
danys al·legats.
En els termes exposats, i en relació amb el sistema de responsabilitat patrimonial
objectiva, la jurisprudència més recent (sentència número 412/2015 de la Secció
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quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27 de maig de 2015) en
supòsits similars estableix que: “La prestació per l'administració d'un determinat servei
públic i la titularitat per part d'aquella de la infraestructura material per a la seva
prestació, no implica que el vigent sistema de  responsabilitat patrimonial objectiva de
les administracions públiques, converteixi a aquella en asseguradora universal de tots
els riscos amb la finalitat de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa
per als administrats que pugui produir-se amb independència de l'actuar administratiu,
perquè del contrari es transformaria aquell en un sistema providencialista no previst en
el nostre ordenament jurídic.
També cal afegir que la intervenció culpable o negligent del mateix perjudicat, o d'un
tercer, aliè a l'organització administrativa, trenca la relació de causalitat i, en
conseqüència, no es pot exigir responsabilitat ni menys imputar-la al funcionament
normal o anormal dels serveis públics. Per això cal que la intervenció del tercer sigui la
causa eficient del dany o perjudici produït.”
III. CONCLUSIÓ
En virtut de les dades existents a l’expedient, considero que en aquest supòsit no han
resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, procedeix eximir a la Diputació de
Girona del deure d’indemnitzar el reclamant.
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que l’òrgan
competent dicti resolució desestimant les peticions de la reclamació efectuada.»

D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat
amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa
Viària, per unanimitat, acorda:

Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per Laura
Agüera i Riera, en representació de D.A.C.A., relativa als danys materials soferts en
l’accident de circulació a la carretera GIV-5201, mentre circulava amb el vehicle amb
matrícula 0625-XXX, en data 16 d’octubre de 2019.

Segon. Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

16. Aprovació conveni tractament superficial asfàltic diversos camins Sales
de Llierca. 2020/K010400/9387

L’Ajuntament de Sales de Llierca ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de
Girona per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos camins
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municipalsl.
Diversos camins del municipi de Sales de Llierca necessiten treballs de reparació o
renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la
seva magnitud com per la inexistència d’empreses especialitzades en tractament
superficial.

La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis,
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que,
sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de la seva
xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.
El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les
dades necessàries.

La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 12 de maig de 2020,
ha emès informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona
i l’Ajuntament de Sales de Llierca per a l’execució d’obres de tractament superficial
asfàltic a diversos camins municipals.

Per tot això, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern
l’adopció de l’acord següent:

Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de
Girona i l'Ajuntament de Sales de Llierca per a l’execució d’obres de tractament
superficial asfàltic a diversos camins municipals:
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per
acord de la Junta de Govern de ------------------------------------------
Ajuntament de Sales de Llierca, representat pel seu alcalde president, Miquel
Palomeras i Anglada, assistit per la secretària de la corporació, Adriana Prat i Vilalta,
en virtut de les facultats conferides per acord de Ple de 26 de novembre de 2020.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.  Diversos camins del municipi de Sales de Llierca necessiten treballs de reparació

o renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant
per la seva magnitud com per la inexistència d’empreses especialitzades en
tractament superficial.

2.  La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis,
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel
que, sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de
la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.

3.  Els treballs a realitzar en aquests carrers s’han avaluat principalment en les
unitats següents:

c) Doble tractament superficial:
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 Camí a Sales de Dalt: 5.643 m2

d) Camí de Monteia tram 1: 4.800 m2
e) Triple tractament superficial:

 Diverses zones en el tram amb aglomerat del camí Monteia: 800 m2
f) Betum modificat per segellar esquerdes:

 Accés a l’Ajuntament: 96 kg
4.  El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de

subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 12.406,04 euros.
En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents
PACTES
1.  La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sales de Llierca realitzaran les obres de

tractament superficial asfàltic a diversos camins municipals amb la participació
següent:

 A càrrec de la Diputació de Girona:
 Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element de

càrrega.
A càrrec de l’Ajuntament de Sales de Llierca:
-  Aportació dels materials mitjançant dipòsit previ del seu cost a la Tresoreria

de la Diputació, segons es manifesta en el punt 4t, és a dir, 12.406,04 euros.
-  Disponibilitat d’un lloc d’aplegament situat a l’obra per descarregar les graves

i aportació d’un element de càrrega.
 Restitució de vores amb eliminació de mota vegetal, cunetes i drenatges

i neteja del paviment si fos necessari.
 Poda de vegetació en un gàlib de mínim de 5 metres en tota l’amplada

dels camins a pavimentar.
2.  Les xifres que consten en les manifestacions anteriors són aproximades, tant pel

que fa als amidaments com als preus per metre quadrat. Acabats els treballs, es
regularitzarà l’aportació de l’Ajuntament, un cop coneguts exactament els
materials utilitzats a les obres.

3.  La Diputació de Girona executarà les obres mitjançant el personal i la maquinària
que consideri adients de les brigades mòbils, sota la direcció tècnica de l’enginyer
tècnic Bernat Mascaró i Mascaró, i en els terminis que permetin les seves tasques
de conservació de carreteres.

4.  La vigència d’aquest conveni serà fins a l’execució dels treballs descrits en el
pacte 1r i no podrà ser superior a 4 anys, d’acord amb l’article 49 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.”

Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni
i per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu
desenvolupament.

Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Sales de Llierca i a Intervenció
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d’aquesta Diputació pel seu coneixement i efectes procedents.

Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

17. Proposicions urgents

No n’hi ha.

18. Precs i preguntes

No hi ha cap Intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:55 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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