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Número:  1039 
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària I telemàtica
Data: 30 de març de 2021
Hora: 10.05
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2021/3839

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
Sr. Ernest Ruiz Garcia Viceinterventor

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
Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer

Amb el següent
ORDRE DEL DIA
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Punt d'ordre del dia Expedient
1 Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de

la sessió ordinària del dia 16 de març de 2021

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

Assistència i Cooperació als Municipis

3 Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i el
Consell Comarcal del Baix Empordà, any 2021

2021/X020200/1294

4 Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i el
Consell Comarcal de la Cerdanya, any 2021

2021/X020200/1295

5 Aprovació conveni entre la Diputació de Girona el
Consell Comarcal de la Garrotxa, any 2021

2021/X020200/1296

6 Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i el
Consell Comarcal del Pla de l' Estany, any 2021

2021/X020200/1300

7 Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, any 2021.

2021/X020200/1293

8 Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i el
Consell Comarcal del Gironès, any 2021.

2021/X020200/1297

9 Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i el
Consell Comarcal de la Selva, any 2021.

2021/X020200/1302

10 Aprovar conveni pla pilot cessió cementiri parroquial
Ajuntament de Serinyà

2021/X020204/3714

11 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Celrà dins el
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020

2020/X020300/821

12 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Cabanelles
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2020

2020/X020300/778

13 Aprovar la convocatòria de subvencions per a
actuacions municipals per nevades any 2021

2021/X020100/3057

14 Aprovar la convocatòria de subvencions per a
inversions municipals en cementiris any 2021

2021/X020301/2895

Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

15 Aprovació concessió subvencions XSLPE 2021 2020/X020100/8325

16 Aprovació resolució de la convocatòria de subvencions
XMSG anualitat 2021

2020/X020100/8344

Cooperació Cultural

17 Subvenció nominativa a l'Agrupació d'Aplecs
Sardanistes per les activitats de l'any 2021

2021/X020200/63



3

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

18 Revocació definitiva de diverses subvencions del servei
de Cooperació Cultural i Educació, any 2020

2021/X020200/734

19 Modificació parcial dels punts primer i tercer de l'acord
de concessió de la subvenció

2021/X020200/61

20 Aprovació subvenció nominativa per al finançament del
Festival Aphònica

2021/X020200/28

21 Aprovació subvenció nominativa a la Fundació Circus
Arts Foundation- Festival Internacional del Circ

2021/X020200/54

Monuments

22 Ratificar decret pròrroga Presidència 2020/X020300/8376

Biblioteques

23 Adhesió al xarxa biblioteques XPIL 2019/X020100/5657

Medi Ambient

24 Minoració de la subvenció per al finançament
extraordinari de manteniment i inversió de la xarxa de
vies verdes

2020/X020200/6395

25 Concedir subvenció a l'ICGC per a l'elaboració de la
cartografia de delimitació municipal de la província de
Girona, el 2021

2021/X020200/1571

26 Precs i preguntes

27 Proposicions urgents

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 16
de març de 2021

S’aprova per unanimitat, i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de març de
2021, prèviament lliurada als assistents.

2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com disposa l'art.
35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local

a) Assistència i Cooperació als Municipis
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3. Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix
Empordà, any 2021. 2021/X020200/1294

La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen funcions
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb l’establert, entre d’altres,
a l’article 91 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 a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya,
tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica jurídica i econòmica als municipis.
En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un servei de
cooperació i assistència municipals encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en
matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 

Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb els municipis
amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental, en
salut pública, promoció turística i altres; alguns consells també realitzen i coordinen actuacions
de transport escolar i prevenció d’incendis.

De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels consells
comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en convenis
específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any l’import de les ajudes
corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors entre la Diputació i els Consells
Comarcals posen de manifest la necessitat i conveniència de mantenir aquest sistema de
col·laboració en benefici dels ens locals gironins.

Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2021 i atès que hi
figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista per a cada consell
comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica amb cada un dels consells per
tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en el pressupost. El conveni que es proposa
preveu el pagament de la totalitat de l’aportació després de la seva signatura per part del consell
comarcal.

La coordinació en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una assignació econòmica que es
desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del
consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades
actuacions. Les especials característiques de les actuacions  subvencionades (transport escolar
obligatori, prevenció d’incendis), així com el seu interès públic específic, en dificulten la
inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i justifiquen l’atorgament d'una subvenció
de concessió directa.

Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).
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Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa concordant,
preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar mitjançant la signatura
d’un conveni.

Atesos els antecedents exposats el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell
Comarcal del Baix Empordà per a la prestació als municipis dels serveis i activitats
d’assistència i cooperació durant el període gener a desembre de 2021 i per a transport escolar
no obligatori del curs 2020-2021:

“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix
Empordà per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als municipis (any
2021)
2021/1294
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia JG de 2021, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas.
Joan M. Loureiro Vall, president del Consell Comarcal del Baix Empordà, amb NIF
P6700009A, assistit pel secretari Secundino Fernández Suarez.
Antecedents
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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
(LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, especialment els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. En el mateix
sentit aquestes competències es preveuen com a pròpies de les diputacions també en l’article
36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, jurídica i econòmica als
municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un
servei de cooperació i assistència municipal encarregat d’assessorar els municipis que ho
sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions cooperin en
l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics dels quals poden
ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 38/2003, General de Subvencions, en el
seu article 2.8 , estableix que no es troben compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions
dineràries entre administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de
l’administració a la que vagin destinades. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).
La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells Comarcals ,
ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès identificar determinats
àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que s’han prioritzat o potenciat
específicament per part d’una o altra administració.
Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les prestacions  que
oferirà cadascuna de les institucions.
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En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i assistència a tots
els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals s’assenyalen, a títol enunciatiu i no
limitatiu, els següents:
• Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa
• Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
• Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària
• Assistència econòmica-comptable (PAC)
• Assistència de la secretaria-intervenció. 
• Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació.
• Supervisió de projectes d’obres
• Gestió de cementiris i serveis funeraris
El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  als
municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de forma
general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents,
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:
la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit social:
la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per delegació de la Generalitat de
Catalunya)
 Àmbit de la salut pública:
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions ofereixen serveis
directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, entre d’altres l’assistència
jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, prevenció d’incendis,
l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, noves tecnologies i informàtica,
l’assistència en matèria de protecció de dades personals (DPD), serveis energètics,
assessorament en matèria de consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments .
Sobre aquests serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions
evitant duplicitats en la prestació.
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest any 2021, i inclou una assignació
econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de
serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de
subvenció per a determinades actuacions.
En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà
subscriuen aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents
Pactes
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la prestació dels
serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la seva qualitat i evitant
duplicitats en la seva prestació.
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Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el finançament dels
serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el pacte Segon mitjançant
l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al pacte Tercer.
Segon. Serveis i activitats
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació previstes en
aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i cooperació als municipis de la
comarca del Baix Empordà
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que seran
objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la Diputació
previstes en aquest conveni, són els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental: 
la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la informació als consumidors
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit de la salut pública:
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base
 Àmbit jurídic i econòmic, documental i noves tecnologies:
l’assistència en matèria jurídico i econòmica
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu, 
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i informàtica.
- Àmbit de desenvolupament local:
- la promoció turística de la comarca
2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental: 
la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i altres serveis de
prevenció d’incendis,  
 Àmbit social:
transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
Tercer. Assignació econòmica
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal del Baix Empordà
d’un import de 715.799,00 € per col·laborar en el finançament en els àmbits que s’assenyalen
en el pacte segon, pel període de gener a desembre de 2021.
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents:
a) Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 655.947,15 €.
b) Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2020-2021, en el

marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:
50.940,96 € (subvenció màxima del 50% de la despesa)

c) Subvenció per al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 8.910,89 €
subvenció màxima del 50% de la despesa)

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de tots els ingressos
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vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el seu cost total.
Quart. Pagament
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona es
realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en concepte
d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions.
Cinquè. Liquidació i justificació
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer trimestre de
l’any 2022, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats objecte d’aquest
conveni.
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es destinen les
aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  el pacte Segon. La
memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i determinarà el seu resultat
econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les despeses a càrrec del Consell Comarcal.
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per
part del Consell Comarcal, encara que no n’hagi fet el pagament efectiu. 
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del Consell
Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la imputació al
pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen. 
L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que preveu el
pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès
aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als
serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la
Diputació, aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de
les quantitats satisfetes en excés.
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori, objecte
de les subvencions assenyalades al pacte Tercer, caldrà presentar els corresponents comptes
justificatius, en el model determinat per la Diputació. Els comptes justificatius hauran
d’acreditar una despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció en el cas del
servei de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori. En cas de justificar un
import inferior, les subvencions es reduiran proporcionalment.
Sisè. Verificació i control de les subvencions
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients,
fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el
qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el control financer d'aquesta
subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en
correspondència amb la disposició addicional catorzena del mateix cos legal.
Setè. Publicitat
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la prestació de
serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la participació de la Diputació
de Girona com a membre col·laborador en el finançament.
Vuitè. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se per
mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent.
Novè. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran tractades
per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar les seves aportacions
econòmiques i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de la missió d’interès públic (art.
6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). 
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En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació.
Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les
dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i oposició)
l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació
detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
Desè. Vigència
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de març de
2022 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, nascudes en
aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, abans que acabi el termini
de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per justificar la realització dels
serveis i actuacions realitzades d’acord amb el conveni. 
Onzè. Causes de resolució
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de les
accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.
Dotzè. Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que estarà
integrada per:
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent.
Per part de la Diputació de Girona: el diputat delegat de Suport a les Entitats Locals i el cap del
Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea de Cooperació Local.
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, els tècnics
del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel presidents respectius.
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts.
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels compromisos
adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de coordinació entre ambdues
institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar la qualitat de la prestació dels
serveis.
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i compliment
que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni.
Tretzè. Règim jurídic
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions interadministratives
als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i
als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al
pacte tercer es subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable
Catorzè. Jurisdicció competent
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest conveni
que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa administrativa, atesa la
naturalesa administrativa d’aquest.
Quinzè. Publicació
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l’article 48.8
de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. La Diputació és
l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de complir amb les obligacions de publicitat
en matèria de convenis de col·laboració i cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.”
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2021
220/9430/46502 d’import 715.799,00 € a favor del Consell Comarcal del Baix Empordà, NIF:
P6700009A.

TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal del Baix Empordà

QUART. El Consell Comarcal del Baix Empordà haurà de trametre a la Diputació de Girona,
dins el primer trimestre de l'any 2022, la memòria i els comptes justificatius que acreditin
l’aplicació de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest conveni, d’acord amb el
previst al pacte cinquè del conveni.

CINQUÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la signatura del
conveni.

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

4. Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Cerdanya,
any 2021. 2021/X020200/1295

La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen funcions
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb l’establert, entre d’altres,
a l’article 91 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 a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya,
tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica jurídica i econòmica als municipis.
En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un servei de
cooperació i assistència municipals encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en
matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 

Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb els municipis
amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental, en
salut pública, promoció turística i altres; alguns consells també realitzen i coordinen actuacions
de transport escolar i prevenció d’incendis.

De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels consells
comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en convenis
específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any l’import de les ajudes
corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors entre la Diputació i els Consells
Comarcals posen de manifest la necessitat i conveniència de mantenir aquest sistema de
col·laboració en benefici dels ens locals gironins.

Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2021 i atès que hi
figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista per a cada consell
comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica amb cada un dels consells per
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tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en el pressupost. El conveni que es proposa
preveu el pagament de la totalitat de l’aportació després de la seva signatura per part del consell
comarcal.

La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una assignació econòmica que es
desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del
consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades
actuacions. Les especials característiques de les actuacions  subvencionades (transport escolar
obligatori, prevenció d’incendis), així com el seu interès públic específic, en dificulten la
inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i justifiquen l’atorgament d'una subvenció
de concessió directa.

Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).

Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa concordant,
preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar mitjançant la signatura
d’un conveni.

Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació
Local, Habitat i Bon Govern, proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell
Comarcal de la Cerdanya per a la prestació als municipis dels serveis i activitats  d’assistència i
cooperació durant el període gener a desembre de 2021 i per a transport escolar no obligatori
del curs 2020-2021:

“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Cerdanya
per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als municipis (any 2021)
2021/1295
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia JG de 2021, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas.
Roser Bombardó Bagaria, presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, amb NIF
P1700016G assistit pel secretari Antoni Macias i Barrachina.
Antecedents
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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
(LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, especialment els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. En el mateix
sentit aquestes competències es preveuen com a pròpies de les diputacions també en l’article
36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, jurídica i econòmica als
municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un
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servei de cooperació i assistència municipal encarregat d’assessorar els municipis que ho
sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions cooperin en
l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics dels quals poden
ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 38/2003, General de Subvencions, en el
seu article 2.8 , estableix que no es troben compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions
dineràries entre administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de
l’administració a la que vagin destinades. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).
La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells Comarcals ,
ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès identificar determinats
àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que s’han prioritzat o potenciat
específicament per part d’una o altra administració.
Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les prestacions  que
oferirà cadascuna de les institucions.
En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i assistència a tots
els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals s’assenyalen, a títol enunciatiu i no
limitatiu, els següents:
• Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa
• Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
• Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària
• Assistència econòmica-comptable (PAC)
• Assistència de la secretaria-intervenció. 
• Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació.
• Supervisió de projectes d’obres
• Gestió de cementiris i serveis funeraris
El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  als
municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de forma
general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents,
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:

la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit social:

la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per delegació de la Generalitat de
Catalunya)
 Àmbit de la salut pública:

la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions ofereixen serveis
directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, entre d’altres l’assistència
jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, prevenció d’incendis,
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l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, noves tecnologies i informàtica,
l’assistència en matèria de protecció de dades personals (DPD), serveis energètics,
assessorament en matèria de consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments .
Sobre aquests serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions
evitant duplicitats en la prestació.
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest any 2021, i inclou una assignació
econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de
serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de
subvenció per a determinades actuacions.
En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Cerdanya  subscriuen
aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents
Pactes
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la prestació dels
serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la seva qualitat i evitant
duplicitats en la seva prestació.
Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el finançament dels
serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el pacte Segon mitjançant
l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al pacte Tercer.
Segon. Serveis i activitats
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació previstes en
aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i cooperació als municipis de la
comarca de la Cerdanya
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que seran
objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la Diputació
previstes en aquest conveni, són els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental: 

la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la informació als consumidors
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit de la salut pública:

la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base
 Àmbit jurídic i econòmic, documental i noves tecnologies:
l’assistència en matèria jurídico i econòmica
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu, 
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i informàtica.
 Àmbit de desenvolupament local:
la promoció turística de la comarca
2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental: 
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la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i altres serveis de
prevenció d’incendis,  
 Àmbit social:
transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
Tercer. Assignació econòmica
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal de la Cerdanya d’un
import de 326.851,00 €, per col·laborar en el finançament en els àmbits que s’assenyalen en el
pacte segon, pel període de gener a desembre de 2021.
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents:
d) Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 311.059,14 €
e) Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2020-2021, en el

marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:
15.791,86 € (subvenció màxima del 50% de la despesa)

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de tots els ingressos
vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el seu cost total.
Quart. Pagament
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona es
realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en concepte
d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions.
Cinquè. Liquidació i justificació
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer trimestre de
l’any 2022, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats objecte d’aquest
conveni.
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es destinen les
aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  el pacte Segon. La
memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i determinarà el seu resultat
econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les despeses a càrrec del Consell Comarcal.
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per
part del Consell Comarcal, encara que no n’hagi fet el pagament efectiu. 
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del Consell
Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la imputació al
pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen. 
L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que preveu el
pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès
aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als
serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la
Diputació, aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de
les quantitats satisfetes en excés.
Pel servei comarcal de transport escolar no obligatori, objecte de subvenció al pacte Tercer,
caldrà presentar el corresponent compte justificatiu en el model determinat per la Diputació. El
compte justificatiu haurà d’acreditar una despesa de com a mínim el doble de l’import de la
subvenció. En cas de justificar un import inferior, la subvenció es reduiran proporcionalment.
Sisè. Verificació i control de les subvencions
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients,
fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el
qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el control financer d'aquesta
subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en
correspondència amb la disposició addicional catorzena del mateix cos legal.
Setè. Publicitat
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En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la prestació de
serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la participació de la Diputació
de Girona com a membre col·laborador en el finançament.
Vuitè. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se per
mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent.
Novè. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran tractades
per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar les seves aportacions
econòmiques i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de la missió d’interès públic (art.
6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). 
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació.
Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les
dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i oposició)
l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació
detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
Desè. Vigència
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de març de
2022 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, nascudes en
aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, abans que acabi el termini
de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per justificar la realització dels
serveis i actuacions realitzades d’acord amb el conveni. 
Onzè. Causes de resolució
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de les
accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.
Dotzè. Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que estarà
integrada per:
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent.
Per part de la Diputació de Girona: el diputat delegat de Suport a les Entitats Locals i el cap del
Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea de Cooperació Local.
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, els tècnics
del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel presidents respectius.
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts.
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels compromisos
adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de coordinació entre ambdues
institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar la qualitat de la prestació dels
serveis.
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i compliment
que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni.
Tretzè. Règim jurídic
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions interadministratives
als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i
als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al
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pacte tercer es subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable
Catorzè. Jurisdicció competent
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest conveni
que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa administrativa, atesa la
naturalesa administrativa d’aquest.
Quinzè. Publicació
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l’article 48.8
de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. La Diputació és
l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de complir amb les obligacions de publicitat
en matèria de convenis de col·laboració i cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.”

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2021
220/9430/46503 d’import 326.851,00 € a favor del Consell Comarcal de la Cerdanya, NIF:
P1700016G.

TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal de la Cerdanya.

QUART. El Consell Comarcal de la Cerdanya haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins
el primer trimestre de l'any 2022, la memòria i els comptes justificatius que acreditin l’aplicació
de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest conveni, d’acord amb el previst al
pacte cinquè del conveni.

CINQUÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la signatura del
conveni.

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

5. Aprovació conveni entre la Diputació de Girona el Consell Comarcal de la Garrotxa,
any 2021. 2021/X020200/1296

La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen funcions
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb l’establert, entre d’altres,
a l’article 91 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 a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya,
tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica jurídica i econòmica als municipis.
En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un servei de
cooperació i assistència municipals encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en
matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 
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Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb els municipis
amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental, en
salut pública, promoció turística i altres; alguns consells també realitzen i coordinen actuacions
de transport escolar i prevenció d’incendis.

De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels consells
comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en convenis
específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any l’import de les ajudes
corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors entre la Diputació i els Consells
Comarcals posen de manifest la necessitat i conveniència de mantenir aquest sistema de
col·laboració en benefici dels ens locals gironins.

Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2021 i atès que hi
figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista per a cada consell
comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica amb cada un dels consells per
tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en el pressupost. El conveni que es proposa
preveu el pagament de la totalitat de l’aportació després de la seva signatura per part del consell
comarcal.

La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una assignació econòmica que es
desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del
consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades
actuacions. Les especials característiques de les actuacions  subvencionades (transport escolar
obligatori, prevenció d’incendis), així com el seu interès públic específic, en dificulten la
inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i justifiquen l’atorgament d'una subvenció
de concessió directa.

Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).

Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa concordant,
preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar mitjançant la signatura
d’un conveni.

Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació
Local, Habitat i Bon Govern, proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell
Comarcal de la Garrotxa per a la prestació als municipis dels serveis i activitats d’assistència i
cooperació durant el període gener a desembre de 2021 i per a transport escolar no obligatori
del curs 2020-2021:

“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Garrotxa
per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als municipis (any 2021)
2021/1296
Parts
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Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia JG de 2021, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas.
Santi Reixach Garriga, president del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb NIF P6700007E,
assistit per la secretària Alicia Vila i Torrents.
Antecedents
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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
(LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, especialment els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. En el mateix
sentit aquestes competències es preveuen com a pròpies de les diputacions també en l’article
36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, jurídica i econòmica als
municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un
servei de cooperació i assistència municipal encarregat d’assessorar els municipis que ho
sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions cooperin en
l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics dels quals poden
ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 38/2003, General de Subvencions, en el
seu article 2.8 , estableix que no es troben compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions
dineràries entre administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de
l’administració a la que vagin destinades. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).
La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells Comarcals ,
ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès identificar determinats
àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que s’han prioritzat o potenciat
específicament per part d’una o altra administració.
Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les prestacions  que
oferirà cadascuna de les institucions.
En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i assistència a tots
els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals s’assenyalen, a títol enunciatiu i no
limitatiu, els següents:
• Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa
• Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
• Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària
• Assistència econòmica-comptable (PAC)
• Assistència de la secretaria-intervenció. 
• Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació.
• Supervisió de projectes d’obres
• Gestió de cementiris i serveis funeraris
El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  als
municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de forma
general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents,
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:
la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
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l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit social:
la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per delegació de la Generalitat de
Catalunya)
 Àmbit de la salut pública:
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions ofereixen serveis
directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, entre d’altres l’assistència
jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, prevenció d’incendis,
l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, noves tecnologies i informàtica,
l’assistència en matèria de protecció de dades personals (DPD), serveis energètics,
assessorament en matèria de consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments .
Sobre aquests serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions
evitant duplicitats en la prestació.
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest any 2021, i inclou una assignació
econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de
serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de
subvenció per a determinades actuacions.
En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Garrotxa  subscriuen
aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents
Pactes
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la prestació dels
serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la seva qualitat i evitant
duplicitats en la seva prestació.
Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el finançament dels
serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el pacte Segon mitjançant
l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al pacte Tercer.
Segon. Serveis i activitats
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació previstes en
aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i cooperació als municipis de la
comarca de la Garrotxa.
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que seran
objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la Diputació
previstes en aquest conveni, són els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental: 
la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la informació als consumidors
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la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit de la salut pública:
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base
 Àmbit jurídic i econòmic, documental i noves tecnologies:
l’assistència en matèria jurídico i econòmica
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu, 
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i informàtica.
 Àmbit de desenvolupament local:
- la promoció turística de la comarca
2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental: 
la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i altres serveis de
prevenció d’incendis,  
 Àmbit social:
transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
Tercer. Assignació econòmica
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal de la Garrotxa d’un
import de 682.933,00 €, per col·laborar en el finançament en els àmbits que s’assenyalen en el
pacte segon, pel període de gener a desembre de 2021.
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents:
f) Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 509.755,00 €
g) Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2020-2021, en el

marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:
170.702,75  € (subvenció màxima del 50% de la despesa)

h) Subvenció per al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 2.475,25 €
subvenció màxima del 50% de la despesa)

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de tots els ingressos
vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el seu cost total.
Quart. Pagament
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona es
realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en concepte
d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions.
Cinquè. Liquidació i justificació
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer trimestre de
l’any 2022, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats objecte d’aquest
conveni.
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es destinen les
aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  el pacte Segon. La
memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i determinarà el seu resultat
econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les despeses a càrrec del Consell Comarcal.
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per
part del Consell Comarcal, encara que no n’hagi fet el pagament efectiu. 
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La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del Consell
Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la imputació al
pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen. 
L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que preveu el
pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès
aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als
serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la
Diputació, aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de
les quantitats satisfetes en excés.
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori, objecte
de les subvencions assenyalades al pacte Tercer, caldrà presentar els corresponents comptes
justificatius, en el model determinat per la Diputació. Els comptes justificatius hauran
d’acreditar una despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció en el cas del
servei de prevenció d’incendis i del transport escolar no obligatori. En cas de justificar un
import inferior, les subvencions es reduiran proporcionalment.
Sisè. Verificació i control de les subvencions
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients,
fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el
qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el control financer d'aquesta
subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en
correspondència amb la disposició addicional catorzena del mateix cos legal.
Setè. Publicitat
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la prestació de
serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la participació de la Diputació
de Girona com a membre col·laborador en el finançament.
Vuitè. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se per
mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent.
Novè. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran tractades
per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar les seves aportacions
econòmiques i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de la missió d’interès públic (art.
6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). 
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació.
Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les
dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i oposició)
l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació
detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
Desè. Vigència
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de març de
2022 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, nascudes en
aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, abans que acabi el termini
de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per justificar la realització dels
serveis i actuacions realitzades d’acord amb el conveni. 
Onzè. Causes de resolució
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Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de les
accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.
Dotzè. Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que estarà
integrada per:
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent.
Per part de la Diputació de Girona: el diputat delegat de Suport a les Entitats Locals i el cap del
Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea de Cooperació Local.
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, els tècnics
del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel presidents respectius.
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts.
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels compromisos
adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de coordinació entre ambdues
institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar la qualitat de la prestació dels
serveis.
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i compliment
que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni.
Tretzè. Règim jurídic
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions interadministratives
als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i
als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al
pacte tercer es subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable
Catorzè. Jurisdicció competent
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest conveni
que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa administrativa, atesa la
naturalesa administrativa d’aquest.
Quinzè. Publicació
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l’article 48.8
de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. La Diputació és
l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de complir amb les obligacions de publicitat
en matèria de convenis de col·laboració i cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.”

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2021
220/9430/46504 d’import 682.933,00 € a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa, NIF:
P6700007E.

TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal de la Garrotxa. 

QUART. El Consell Comarcal de la Garrotxa haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins
el primer trimestre de l'any 2022, la memòria i els comptes justificatius que acreditin l’aplicació
de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest conveni, d’acord amb el previst al
pacte cinquè del conveni.
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CINQUÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la signatura del
conveni.

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

6. Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Pla de l'
Estany, any 2021. 2021/X020200/1300

La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen funcions
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb l’establert, entre d’altres,
a l’article 91 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 a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya,
tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica jurídica i econòmica als municipis.
En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un servei de
cooperació i assistència municipals encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en
matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 

Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb els municipis
amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental, en
salut pública, promoció turística i altres; alguns consells també realitzen i coordinen actuacions
de transport escolar i prevenció d’incendis.

De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels consells
comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en convenis
específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any l’import de les ajudes
corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors entre la Diputació i els Consells
Comarcals posen de manifest la necessitat i conveniència de mantenir aquest sistema de
col·laboració en benefici dels ens locals gironins.

Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2021 i atès que hi
figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista per a cada consell
comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica amb cada un dels consells per
tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en el pressupost. El conveni que es proposa
preveu el pagament de la totalitat de l’aportació després de la seva signatura per part del consell
comarcal, 

La coordinació en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una assignació econòmica que es
desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del
consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades
actuacions. Les especials característiques de les actuacions  subvencionades ( transport escolar
obligatori, prevenció d’incendis i programa de gestió d’expedients GESS), així com el seu
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interès públic específic, en dificulten la inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i
justifiquen l’atorgament d'una subvenció de concessió directa. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).

Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa concordant,
preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar mitjançant la signatura
d’un conveni.

Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació
Local, Habitat i Bon Govern, proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell
Comarcal del Pla de l' Estany per a la prestació als municipis dels serveis i activitats
d’assistència i cooperació durant el període gener a desembre de 2021 i per a transport escolar
no obligatori del curs 2020-2021.

“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als municipis (any
2021)
2021/1300
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern dia dia JG  2021, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas.
Francesc Castañer Campoller, president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb NIF
P6700010I assistit pel secretari.
Antecedents
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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
(LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, especialment els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. En el mateix
sentit aquestes competències es preveuen com a pròpies de les diputacions també en l’article
36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, jurídica i econòmica als
municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un
servei de cooperació i assistència municipal encarregat d’assessorar els municipis que ho
sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions cooperin en
l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics dels quals poden
ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 38/2003, General de Subvencions, en el
seu article 2.8 , estableix que no es troben compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions
dineràries entre administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de
l’administració a la que vagin destinades. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).
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La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells Comarcals ,
ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès identificar determinats
àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que s’han prioritzat o potenciat
específicament per part d’una o altra administració.
Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les prestacions  que
oferirà cadascuna de les institucions.
En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i assistència a tots
els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals s’assenyalen, a títol enunciatiu i no
limitatiu, els següents:
• Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa
• Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
• Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària
• Assistència econòmica-comptable (PAC)
• Assistència de la secretaria-intervenció. 
• Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació.
• Supervisió de projectes d’obres
• Gestió de cementiris i serveis funeraris
El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  als
municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de forma
general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents,
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:
la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit social:
la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per delegació de la Generalitat de
Catalunya)
 Àmbit de la salut pública:
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions ofereixen serveis
directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, entre d’altres l’assistència
jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, prevenció d’incendis,
l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, noves tecnologies i informàtica,
l’assistència en matèria de protecció de dades personals (DPD), serveis energètics,
assessorament en matèria de consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments .
Sobre aquests serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions
evitant duplicitats en la prestació.
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest any 2021, i inclou una assignació
econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de
serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de
subvenció per a determinades actuacions.
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En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany
subscriuen aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents
Pactes
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la prestació dels
serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la seva qualitat i evitant
duplicitats en la seva prestació.
Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el finançament dels
serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el pacte Segon mitjançant
l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al pacte Tercer.
Segon. Serveis i activitats
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació previstes en
aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i cooperació als municipis de la
comarca de Pla de l’Estany.
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que seran
objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la Diputació
previstes en aquest conveni, són els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental: 
la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la informació als consumidors
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit de la salut pública:
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base
 Àmbit jurídic i econòmic, documental i noves tecnologies:
l’assistència en matèria jurídico i econòmica
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu, 
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i informàtica.
 Àmbit de desenvolupament local:
- la promoció turística de la comarca
2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental: 
la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i altres serveis de
prevenció d’incendis,  
 Àmbit social:
transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
programa de gestor d’expedients de serveis socials (GESS)
Tercer. Assignació econòmica
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal de Pla de l’Estany
d’un import de 398.832,00 € per col·laborar en el finançament en els àmbits que s’assenyalen
en el pacte segon, pel període de gener a desembre de 2021.
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents:
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i) Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 325.942,10 €.
j) Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2020-2021, en el

marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:
59.424,55 € (subvenció màxima del 50% de la despesa)

k) Subvenció per al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 3.465,35 €
subvenció màxima del 50% de la despesa)

l) Subvenció per al finançament de l’aportació a 10.000,00 € pel programa de gestor
d’expedients  de serveis socials (GESS): SUMAR (subvenció del 100% de la despesa)

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de tots els ingressos
vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el seu cost total.
Quart. Pagament
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona es
realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en concepte
d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions.
Cinquè. Liquidació i justificació
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer trimestre de
l’any 2022, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats objecte d’aquest
conveni.
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es destinen les
aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  el pacte Segon. La
memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i determinarà el seu resultat
econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les despeses a càrrec del Consell Comarcal.
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per
part del Consell Comarcal, encara que no n’hagi fet el pagament efectiu. 
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del Consell
Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la imputació al
pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen. 
L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que preveu el
pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès
aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als
serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la
Diputació, aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de
les quantitats satisfetes en excés.
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis, de transport escolar no obligatori i programa
de gestió d’expedients (GESS), objecte de les subvencions assenyalades al pacte Tercer, caldrà
presentar els corresponents comptes justificatius, en el model determinat per la Diputació. Els
comptes justificatius hauran d’acreditar una despesa de com a mínim el doble de l’import de la
subvenció en el cas del servei de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori, i una
despesa de com a mínim el mateix import que la subvenció pel programa de gestió d’expedients
(GESS). En cas de justificar un import inferior, les subvencions es reduiran proporcionalment.
Sisè. Verificació i control de les subvencions
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients,
fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el
qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el control financer d'aquesta
subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en
correspondència amb la disposició addicional catorzena del mateix cos legal.
Setè. Publicitat
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la prestació de
serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la participació de la Diputació
de Girona com a membre col·laborador en el finançament.
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Vuitè. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se per
mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent.
Novè. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran tractades
per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar les seves aportacions
econòmiques i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de la missió d’interès públic (art.
6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). 
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació.
Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les
dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i oposició)
l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació
detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
Desè. Vigència
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de març de
2022 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, nascudes en
aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, abans que acabi el termini
de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per justificar la realització dels
serveis i actuacions realitzades d’acord amb el conveni. 
Onzè. Causes de resolució
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de les
accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.
Dotzè. Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que estarà
integrada per:
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent.
Per part de la Diputació de Girona: el diputat delegat de Suport a les Entitats Locals i el cap del
Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea de Cooperació Local.
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, els tècnics
del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel presidents respectius.
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts.
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels compromisos
adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de coordinació entre ambdues
institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar la qualitat de la prestació dels
serveis.
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i compliment
que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni.
Tretzè. Règim jurídic
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions interadministratives
als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i
als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al
pacte tercer es subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable
Catorzè. Jurisdicció competent
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Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest conveni
que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa administrativa, atesa la
naturalesa administrativa d’aquest.
Quinzè. Publicació
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l’article 48.8
de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. La Diputació és
l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de complir amb les obligacions de publicitat
en matèria de convenis de col·laboració i cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.”

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2021
220/9430/46506 d’import 398.832,00 € a favor del Consell Comarcal del Pla de l' Estany, NIF:
P6700010I.

TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

QUART. El Consell Comarcal del Pla de l' Estany haurà de trametre a la Diputació de Girona,
dins el primer trimestre de l'any 2022, la memòria i els comptes justificatius que acreditin
l’aplicació de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest conveni, d’acord amb el
previst al pacte cinquè del conveni.

CINQUÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la signatura del
conveni.

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

7. Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, any 2021. 2021/X020200/1293

La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen funcions
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb l’establert, entre d’altres,
a l’article 91 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 a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya,
tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica jurídica i econòmica als municipis.
En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un servei de
cooperació i assistència municipals encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en
matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 

Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb els municipis
amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental, en
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salut pública, promoció turística i altres; alguns consells també realitzen i coordinen actuacions
de transport escolar i prevenció d’incendis.

De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels consells
comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en convenis
específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any l’import de les ajudes
corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors entre la Diputació i els Consells
Comarcals posen de manifest la necessitat i conveniència de mantenir aquest sistema de
col·laboració en benefici dels ens locals gironins.

Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2021 i atès que hi
figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista per a cada consell
comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica amb cada un dels consells per
tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en el pressupost. El conveni que es proposa
preveu el pagament de la totalitat de l’aportació després de la seva signatura per part del consell
comarcal.

La coordinació en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una assignació econòmica que es
desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del
consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades
actuacions. Les especials característiques de les actuacions  subvencionades (transport escolar
obligatori, prevenció d’incendis i programa de gestió d’expedients GESS), així com el seu
interès públic específic, en dificulten la inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i
justifiquen l’atorgament d'una subvenció de concessió directa. 

Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).

Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa concordant,
preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar mitjançant la signatura
d’un conveni.

Atesos els antecedents exposats el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà per a la prestació als municipis dels serveis i activitats
d’assistència i cooperació durant el període gener a desembre de 2021 i per a transport escolar
no obligatori del curs 2020/2021

“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als municipis (any
2021)
2021/1293
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia JG de 2021, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas.
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Sònia Martínez Juli, presidenta del Alt Empordà, amb NIF P6700008C assistit pel secretari .
Antecedents
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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
(LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, especialment els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. En el mateix
sentit aquestes competències es preveuen com a pròpies de les diputacions també en l’article
36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, jurídica i econòmica als
municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un
servei de cooperació i assistència municipal encarregat d’assessorar els municipis que ho
sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions cooperin en
l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics dels quals poden
ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 38/2003, General de Subvencions, en el
seu article 2.8 , estableix que no es troben compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions
dineràries entre administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de
l’administració a la que vagin destinades. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).
La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells Comarcals ,
ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès identificar determinats
àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que s’han prioritzat o potenciat
específicament per part d’una o altra administració.
Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les prestacions  que
oferirà cadascuna de les institucions.
En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i assistència a tots
els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals s’assenyalen, a títol enunciatiu i no
limitatiu, els següents:
• Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa
• Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
• Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària
• Assistència econòmica-comptable (PAC)
• Assistència de la secretaria-intervenció. 
• Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació.
• Supervisió de projectes d’obres
• Gestió de cementiris i serveis funeraris
El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  als
municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de forma
general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:
la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
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la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit social:
la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per delegació de la Generalitat de
Catalunya)
 Àmbit de la salut pública:
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions ofereixen serveis
directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, entre d’altres l’assistència
jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, prevenció d’incendis,
l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, noves tecnologies i informàtica,
l’assistència en matèria de protecció de dades personals (DPD), serveis energètics,
assessorament en matèria de consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments.
Sobre aquests serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions
evitant duplicitats en la prestació.
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest any 2021, i inclou una assignació
econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de
serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de
subvenció per a determinades actuacions.
En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà subscriuen
aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents
Pactes
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la prestació dels
serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la seva qualitat i evitant
duplicitats en la seva prestació.
Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el finançament dels
serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el pacte Segon mitjançant
l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al pacte Tercer.
Segon. Serveis i activitats
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació previstes en
aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i cooperació als municipis de la
comarca de Alt Empordà
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que seran
objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la Diputació
previstes en aquest conveni, són els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental: 
la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la informació als consumidors
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit de la salut pública:
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la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base
 Àmbit jurídic i econòmic, documental i noves tecnologies:
l’assistència en matèria jurídico i econòmica
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu, 
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i informàtica.
 Àmbit de desenvolupament local:
- la promoció turística de la comarca
2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental: 
la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i altres serveis de
prevenció d’incendis,  
 Àmbit social:
transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
programa de gestor d’expedients de serveis socials (GESS)
Tercer. Assignació econòmica
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal de Alt Empordà
d’un import de 1.045.240,00 €, per col·laborar en el finançament en els àmbits que s’assenyalen
en el pacte segon, pel període de gener a desembre de 2021.
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents:
m) Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 950.648,99 €
n) Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2020-2021, en el

marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:
66.769,23 €(subvenció màxima del 50% de la despesa)

o) Subvenció per al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 17.821,78 €
subvenció màxima del 50% de la despesa)

p) Subvenció per al finançament de l’aportació a 10.000,00 € pel programa de gestor
d’expedients  de serveis socials (GESS): SUMAR (subvenció del 100% de la despesa)

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de tots els ingressos
vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el seu cost total.
Quart. Pagament
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona es
realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en concepte
d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions.

Cinquè. Liquidació i justificació
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer trimestre de
l’any 2022, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats objecte d’aquest
conveni.
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es destinen les
aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  el pacte Segon. La
memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i determinarà el seu resultat
econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les despeses a càrrec del Consell Comarcal.
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per
part del Consell Comarcal, encara que no n’hagi fet el pagament efectiu. 
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La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del Consell
Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la imputació al
pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen. 
L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que preveu el
pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès
aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als
serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la
Diputació, aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de
les quantitats satisfetes en excés.
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis, de transport escolar no obligatori i programa
de gestió d’expedients (GESS), objecte de les subvencions assenyalades al pacte Tercer, caldrà
presentar els corresponents comptes justificatius, en el model determinat per la Diputació. Els
comptes justificatius hauran d’acreditar una despesa de com a mínim el doble de l’import de la
subvenció en el cas del servei de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori, i una
despesa de com a mínim el mateix import que la subvenció pel programa de gestió d’expedients
(GESS). En cas de justificar un import inferior, les subvencions es reduiran proporcionalment.
Sisè. Verificació i control de les subvencions
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients,
fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el
qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el control financer d'aquesta
subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en
correspondència amb la disposició addicional catorzena del mateix cos legal.
Setè. Publicitat
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la prestació de
serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la participació de la Diputació
de Girona com a membre col·laborador en el finançament.
Vuitè. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se per
mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent.
Novè. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran tractades
per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar les seves aportacions
econòmiques i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de la missió d’interès públic (art.
6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). 
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació.
Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les
dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i oposició)
l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació
detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
Desè. Vigència
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de març de
2022 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, nascudes en
aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, abans que acabi el termini
de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per justificar la realització dels
serveis i actuacions realitzades d’acord amb el conveni. 
Onzè. Causes de resolució
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Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de les
accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.
Dotzè. Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que estarà
integrada per:
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent.
Per part de la Diputació de Girona: el diputat delegat de Suport a les Entitats Locals i el cap del
Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea de Cooperació Local.
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, els tècnics
del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel presidents respectius.
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts.
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels compromisos
adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de coordinació entre ambdues
institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar la qualitat de la prestació dels
serveis.
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i compliment
que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni.
Tretzè. Règim jurídic
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions interadministratives
als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i
als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al
pacte tercer es subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable
Catorzè. Jurisdicció competent
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest conveni
que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa administrativa, atesa la
naturalesa administrativa d’aquest.
Quinzè. Publicació
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l’article 48.8
de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. La Diputació és
l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de complir amb les obligacions de publicitat
en matèria de convenis de col·laboració i cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.”

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2021
220/9430/46501 d’import 1.045.240,00 € a favor del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, NIF
P6700008C.

TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

QUART. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà haurà de trametre a la Diputació de Girona,
dins el primer trimestre de l'any 2022, la memòria i els comptes justificatius que acreditin
l’aplicació de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest conveni, d’acord amb el
previst al pacte cinquè del conveni.
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CINQUÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la signatura del
conveni.

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

8. Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, any
2021. 2021/X020200/1297

La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen funcions
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb l’establert, entre d’altres,
a l’article 91 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 a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya,
tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica jurídica i econòmica als municipis.
En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un servei de
cooperació i assistència municipals encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en
matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 

Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb els municipis
amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental, en
salut pública, promoció turística i altres; alguns consells també realitzen i coordinen actuacions
de transport escolar i prevenció d’incendis.

De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels consells
comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en convenis
específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any l’import de les ajudes
corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors entre la Diputació i els Consells
Comarcals posen de manifest la necessitat i conveniència de mantenir aquest sistema de
col·laboració en benefici dels ens locals gironins.

Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2021 i atès que hi
figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista per a cada consell
comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica amb cada un dels consells per
tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en el pressupost. El conveni que es proposa
preveu el pagament de la totalitat de l’aportació després de la seva signatura per part del consell
comarca.

La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una assignació econòmica que es
desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del
consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades
actuacions. Les especials característiques de les actuacions  subvencionades (transport escolar
obligatori, prevenció d’incendis), així com el seu interès públic específic, en dificulten la
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inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i justifiquen l’atorgament d'una subvenció
de concessió directa.

Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).

Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa concordant,
preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar mitjançant la signatura
d’un conveni.

Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació
Local, Habitat i Bon Govern, proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell
Comarcal del Gironès per a la prestació als municipis dels serveis i activitats  d’assistència i
cooperació durant el període gener a desembre de 2021 i per a transport escolar no obligatori
del curs 2020-2021:

“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a
la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als municipis (any 2021)
2021/1297
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia JG  2021, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas.
Joaquim Roca Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès, amb NIF P6700003D
assistit pel secretari Jordi Batllori i Nouvilas.
Antecedents
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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
(LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, especialment els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. En el mateix
sentit aquestes competències es preveuen com a pròpies de les diputacions també en l’article
36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, jurídica i econòmica als
municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un
servei de cooperació i assistència municipal encarregat d’assessorar els municipis que ho
sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions cooperin en
l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics dels quals poden
ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 38/2003, General de Subvencions, en el
seu article 2.8 , estableix que no es troben compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions
dineràries entre administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de
l’administració a la que vagin destinades. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).
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La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells Comarcals ,
ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès identificar determinats
àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que s’han prioritzat o potenciat
específicament per part d’una o altra administració.
Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les prestacions  que
oferirà cadascuna de les institucions.
En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i assistència a tots
els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals s’assenyalen, a títol enunciatiu i no
limitatiu, els següents:
• Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa
• Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
• Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària
• Assistència econòmica-comptable (PAC)
• Assistència de la secretaria-intervenció. 
• Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació.
• Supervisió de projectes d’obres
• Gestió de cementiris i serveis funeraris
El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  als
municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de forma
general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents,
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:
la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit social:
la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per delegació de la Generalitat de
Catalunya)
 Àmbit de la salut pública:
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions ofereixen serveis
directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, entre d’altres l’assistència
jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, prevenció d’incendis,
l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, noves tecnologies i informàtica,
l’assistència en matèria de protecció de dades personals (DPD), serveis energètics,
assessorament en matèria de consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments .
Sobre aquests serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions
evitant duplicitats en la prestació.
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest any 2021, i inclou una assignació
econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de
serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de
subvenció per a determinades actuacions.
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En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès subscriuen
aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents
Pactes
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la prestació dels
serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la seva qualitat i evitant
duplicitats en la seva prestació.
Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el finançament dels
serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el pacte Segon mitjançant
l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al pacte Tercer.
Segon. Serveis i activitats
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació previstes en
aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i cooperació als municipis de la
comarca de Gironès
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que seran
objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la Diputació
previstes en aquest conveni, són els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental: 
la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la informació als consumidors
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit de la salut pública:
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base
 Àmbit jurídic i econòmic, documental i noves tecnologies:
l’assistència en matèria jurídico i econòmica
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu, 
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i informàtica.
 Àmbit de desenvolupament local:
- la promoció turística de la comarca
2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental: 
la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i altres serveis de
prevenció d’incendis,  
 Àmbit social:
transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
Tercer. Assignació econòmica
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal de Gironès d’un
import de 715.919,00 € per col·laborar en el finançament en els àmbits que s’assenyalen en el
pacte segon, pel període de gener a desembre de 2021.
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents:
q) Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 687.191,26 €
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r) Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2020-2021, en el
marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:
22.292,10 € (subvenció màxima del 50% de la despesa)

s) Subvenció per al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 6.435,64 €
subvenció màxima del 50% de la despesa)

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de tots els ingressos
vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el seu cost total.
Quart. Pagament
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona es
realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en concepte
d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions.
Cinquè. Liquidació i justificació
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer trimestre de
l’any 2022, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats objecte d’aquest
conveni.
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es destinen les
aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  el pacte Segon. La
memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i determinarà el seu resultat
econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les despeses a càrrec del Consell Comarcal.
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per
part del Consell Comarcal, encara que no n’hagi fet el pagament efectiu. 
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del Consell
Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la imputació al
pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen. 
L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que preveu el
pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès
aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als
serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la
Diputació, aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de
les quantitats satisfetes en excés.
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori, objecte
de les subvencions assenyalades al pacte Tercer, caldrà presentar els corresponents comptes
justificatius, en el model determinat per la Diputació. Els comptes justificatius hauran
d’acreditar una despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció en el cas del
servei de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori. En cas de justificar un
import inferior, les subvencions es reduiran proporcionalment.
Sisè. Verificació i control de les subvencions
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients,
fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el
qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el control financer d'aquesta
subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en
correspondència amb la disposició addicional catorzena del mateix cos legal.
Setè. Publicitat
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la prestació de
serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la participació de la Diputació
de Girona com a membre col·laborador en el finançament.
Vuitè. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se per
mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent.
Novè. Clàusula de dades personals.



41

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

Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran tractades
per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar les seves aportacions
econòmiques i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de la missió d’interès públic (art.
6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). 
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació.
Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les
dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i oposició)
l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació
detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
Desè. Vigència
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de març de
2022 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, nascudes en
aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, abans que acabi el termini
de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per justificar la realització dels
serveis i actuacions realitzades d’acord amb el conveni. 
Onzè. Causes de resolució
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de les
accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.
Dotzè. Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que estarà
integrada per:
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent.
Per part de la Diputació de Girona: el diputat delegat de Suport a les Entitats Locals i el cap del
Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea de Cooperació Local.
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, els tècnics
del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel presidents respectius.
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts.
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels compromisos
adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de coordinació entre ambdues
institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar la qualitat de la prestació dels
serveis.
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i compliment
que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni.
Tretzè. Règim jurídic
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions interadministratives
als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i
als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al
pacte tercer es subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable
Catorzè. Jurisdicció competent
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest conveni
que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa administrativa, atesa la
naturalesa administrativa d’aquest.
Quinzè. Publicació
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Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l’article 48.8
de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. La Diputació és
l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de complir amb les obligacions de publicitat
en matèria de convenis de col·laboració i cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.”

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2021
220/9430/46505 d’import 715.919,00 € a favor del Consell Comarcal del Gironès, NIF:
P6700003D.

TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal del Gironès.

QUART. El Consell Comarcal del Gironès haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el
primer trimestre de l'any 2022, la memòria i els comptes justificatius que acreditin l’aplicació
de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest conveni, d’acord amb el previst al
pacte cinquè del conveni.

CINQUÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la signatura del
conveni.

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

9. Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva, any
2021. 2021/X020200/1302

La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen funcions
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb l’establert, entre d’altres,
a l’article 91 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 a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya,
tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica jurídica i econòmica als municipis.
En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un servei de
cooperació i assistència municipals encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en
matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 

Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb els municipis
amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental, en
salut pública, promoció turística i altres; alguns consells també realitzen i coordinen actuacions
de transport escolar i prevenció d’incendis.

De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels consells
comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en convenis
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específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any l’import de les ajudes
corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors entre la Diputació i els Consells
Comarcals posen de manifest la necessitat i conveniència de mantenir aquest sistema de
col·laboració en benefici dels ens locals gironins.

Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2021 i atès que hi
figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista per a cada consell
comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica amb cada un dels consells per
tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en el pressupost. El conveni que es proposa
preveu el pagament de la totalitat de l’aportació després de la seva signatura per part del consell
comarcal, 

La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una assignació econòmica que es
desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del
consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades
actuacions. Les especials característiques de les actuacions  subvencionades (transport escolar
obligatori, prevenció d’incendis), així com el seu interès públic específic, en dificulten la
inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i justifiquen l’atorgament d'una subvenció
de concessió directa.

Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).

Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa concordant,
preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar mitjançant la signatura
d’un conveni.

Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació
Local, Habitat i Bon Govern, proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell
Comarcal de la Selva per a la prestació als municipis dels serveis i activitats  d’assistència i
cooperació durant el període gener a desembre de 2021 i per a transport escolar no obligatori
del curs 2020-2021:

“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva per a
la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als municipis (any 2021)
2021/1302
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia JG de 2021, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas.
Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva, amb NIF P6700002F
assistit pel secretari.
Antecedents
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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
(LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, econòmica i tècnica als
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municipis, especialment els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. En el mateix
sentit aquestes competències es preveuen com a pròpies de les diputacions també en l’article
36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, jurídica i econòmica als
municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un
servei de cooperació i assistència municipal encarregat d’assessorar els municipis que ho
sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions cooperin en
l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics dels quals poden
ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 38/2003, General de Subvencions, en el
seu article 2.8 , estableix que no es troben compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions
dineràries entre administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de
l’administració a la que vagin destinades. 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).
La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells Comarcals ,
ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès identificar determinats
àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que s’han prioritzat o potenciat
específicament per part d’una o altra administració.
Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les prestacions  que
oferirà cadascuna de les institucions.
En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i assistència a tots
els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals s’assenyalen, a títol enunciatiu i no
limitatiu, els següents:
• Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa
• Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
• Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària
• Assistència econòmica-comptable (PAC)
• Assistència de la secretaria-intervenció. 
• Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació.
• Supervisió de projectes d’obres
• Gestió de cementiris i serveis funeraris
El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  als
municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de forma
general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents,
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:
la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit social:
la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per delegació de la Generalitat de
Catalunya)
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 Àmbit de la salut pública:
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions ofereixen serveis
directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, entre d’altres l’assistència
jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, prevenció d’incendis,
l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, noves tecnologies i informàtica,
l’assistència en matèria de protecció de dades personals (DPD), serveis energètics,
assessorament en matèria de consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments .
Sobre aquests serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions
evitant duplicitats en la prestació.
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest any 2021, i inclou una assignació
econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de
serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de
subvenció per a determinades actuacions.
En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva subscriuen
aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents
Pactes
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la prestació dels
serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la seva qualitat i evitant
duplicitats en la seva prestació.
Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el finançament dels
serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el pacte Segon mitjançant
l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al pacte Tercer.
Segon. Serveis i activitats
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació previstes en
aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i cooperació als municipis de la
comarca de la Selva
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que seran
objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la Diputació
previstes en aquest conveni, són els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental: 
la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la informació als consumidors
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit de la salut pública:
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base
 Àmbit jurídic i econòmic, documental i noves tecnologies:
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l’assistència en matèria jurídico i econòmica
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu, 
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i informàtica.
 Àmbit de desenvolupament local:
- la promoció turística de la comarca
2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:
la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i altres serveis de
prevenció d’incendis,  
 Àmbit social:
transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
Tercer. Assignació econòmica
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal de la Selva d’un
import de 897.475,00 € per col·laborar en el finançament en els àmbits que s’assenyalen en el
pacte segon, pel període de gener a desembre de 2021.
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents:
t) Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 694.362,36 €
u) Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2020-2021, en el

marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:
193.706,70 € (subvenció màxima del 50% de la despesa)

v) Subvenció per al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 9.405,94 €
subvenció màxima del 50% de la despesa)

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de tots els ingressos
vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el seu cost total.
Quart. Pagament
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona es
realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en concepte
d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions.
Cinquè. Liquidació i justificació
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer trimestre de
l’any 2022, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats objecte d’aquest
conveni.
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es destinen les
aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  el pacte Segon. La
memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i determinarà el seu resultat
econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les despeses a càrrec del Consell Comarcal.
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per
part del Consell Comarcal, encara que no n’hagi fet el pagament efectiu. 
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del Consell
Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la imputació al
pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen. 
L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que preveu el
pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès
aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als
serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la
Diputació, aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de
les quantitats satisfetes en excés.
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori, objecte
de les subvencions assenyalades al pacte Tercer, caldrà presentar els corresponents comptes
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justificatius, en el model determinat per la Diputació. Els comptes justificatius hauran
d’acreditar una despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció en el cas del
servei de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori. En cas de justificar un
import inferior, les subvencions es reduiran proporcionalment.
Sisè. Verificació i control de les subvencions
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients,
fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el
qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el control financer d'aquesta
subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en
correspondència amb la disposició addicional catorzena del mateix cos legal.
Setè. Publicitat
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la prestació de
serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la participació de la Diputació
de Girona com a membre col·laborador en el finançament.
Vuitè. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se per
mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent.
Novè. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran tractades
per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar les seves aportacions
econòmiques i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de la missió d’interès públic (art.
6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). 
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació.
Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les
dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i oposició)
l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació
detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
Desè. Vigència
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de març de
2022 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, nascudes en
aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, abans que acabi el termini
de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per justificar la realització dels
serveis i actuacions realitzades d’acord amb el conveni. 
Onzè. Causes de resolució
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de les
accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.
Dotzè. Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que estarà
integrada per:
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent.
Per part de la Diputació de Girona: el diputat delegat de Suport a les Entitats Locals i el cap del
Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea de Cooperació Local.
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, els tècnics
del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel presidents respectius.
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts.
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La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels compromisos
adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de coordinació entre ambdues
institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar la qualitat de la prestació dels
serveis.
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i compliment
que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni.
Tretzè. Règim jurídic
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions interadministratives
als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i
als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al
pacte tercer es subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable
Catorzè. Jurisdicció competent
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest conveni
que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa administrativa, atesa la
naturalesa administrativa d’aquest.
Quinzè. Publicació
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l’article 48.8
de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. La Diputació és
l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de complir amb les obligacions de publicitat
en matèria de convenis de col·laboració i cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.”

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2021
220/9430/46508 d’import 897.475,00 € a favor del Consell Comarcal de la Selva, NIF:
P6700002F.

TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal de la Selva.

QUART. El Consell Comarcal de la Selva haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el
primer trimestre de l'any 2022, la memòria i els comptes justificatius que acreditin l’aplicació
de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest conveni, d’acord amb el previst al
pacte cinquè del conveni.

CINQUÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la signatura del
conveni.

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

10. Aprovar conveni pla pilot cessió cementiri parroquial Ajuntament de Serinyà.
2021/X020204/3714

En el marc del Pla de Serveis d’Assistència als municipis per a la gestió de cementiris i serveis
funeraris, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de març de 2018 i publicat al
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BOPG núm. 64 de 3 d’abril de 2018, s’ofereixen recursos als municipis, prioritàriament als de
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, per a la correcta prestació del servei
de cementiri (competència pròpia i obligatòria d’acord amb els articles 25.2 k i 26.1 a de
l’LRBRL) i serveis funeraris (servei essencial d’interès general).

Amb l’objectiu d’adequar a la normativa vigent la prestació del servei de cementiri en els
municipis on actualment aquest servei és prestat exclusivament per les parròquies respectives,
la Diputació de Girona i el Bisbat de Girona van signar en data 23 de juliol de 2020 (BOPG
número 152 de 7 d’agost de 2020), un conveni de col·laboració en relació als cementiris
parroquials gironins. En l’esmentat conveni s’acorda establir un marc de col·laboració amb la
finalitat que els cementiris de titularitat i/o gestió parroquial esdevinguin progressivament
cementiris de gestió i/o titularitat municipal, prioritzant els municipis que no disposen de
cementiri municipal.

Serinyà disposa al seu terme municipal d’un cementiri parroquial depenent del Bisbat de
Girona i no compta amb cap cementiri municipal.

El desenvolupament del pla pilot en relació als cementiris parroquials ha de permetre
concretar el paper de la Diputació de Girona i l’assistència tècnica que ha de prestar, de forma
prèvia a la cessió dels cementiris parroquials, per tal d’incorporar un recurs més al Pla de
Serveis d’Assistència als municipis per a la gestió de cementiris i serveis funeraris, a
disposició de tots els ens locals que vulguin el puguin sol·licitar.

Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa concordant,
preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar mitjançant la signatura
d’un conveni.

Atesos els antecedents esmentats, es proposa a la Junta de Govern Local que adopti l’acord
següent:

PRIMER. Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure amb l’Ajuntament de
Serinyà, el qual es transcriu tot seguit:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE
SERINYÀ COM A PLA PILOT, PER A LA CESSIÓ DE CEMENTIRIS PARROQUIALS

PARTS
D’una part, l’Il·lm Sr. Miquel Noguer Planas, president de la Diputació de Girona, assistit pel secretari
general, el Sr.Jordi Batllori i Nouvilas, en nom i representació d’aquesta entitat, amb domicili a Girona a
la Pujada Sant Martí 4-5, i CIF P1700000A en virtut de les competències que li atribueix l’acord de
Junta de Govern de data XX de XXXX de 2021.
De l’altra, l’Il·lm Sr. Josep Antoni Ramon i Guasch alcalde de Serinyà, amb domicili a la Plaça de
l’Ajuntament, 1 i NIF P1720200C, en nom i representació d’aquesta entitat, assistit per la secretària de la
corporació, Sra. Maria Dolors Agustí i Angelats.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
 L’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que els cementiris i les activitats funeràries són una competència pròpia dels municipis i,
d’acord amb l’article 26.1 del mateix text legal, el cementiri és un servei que s’ha de prestar
obligatòriament a tots els municipis amb independència de la seva població. Respecte als serveis
funeraris, d’acord amb l’article 2.1 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, també és
responsabilitat dels municipis garantir-ne l’existència i prestació.
La prestació obligatòria del servei de cementiri per part dels municipis també està recollida en el Decret
297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria. A l’article
38 estableix que tots els municipis, independentment o associats, han de prestar aquest servei, i que és
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l’entitat pública titular del cementiri qui, d’acord amb els reglaments aprovats, ha d’adjudicar els
diferents nínxols, fosses o mausoleus als interessats. Aquests adquireixen, en relació amb aquestes unitats
d’enterrament, un dret d’ús que s’extingirà d’acord amb la normativa de règim local aplicable.
 D’acord amb el que es disposa als articles 26.3 i 31.2 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, les diputacions provincials tenen, entre d’altres competències
pròpies, les de prestar assistència i cooperació jurídica, tècnica i econòmica als Municipis, en especial,
als de menor capacitat econòmica i de gestió.
 A partir d'un acord del Ple de la Diputació de 18 d’abril de 2017, l’Àrea de Cooperació
Local va elaborar un cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació mitjançant una enquesta
enviada a tots els municipis gironins. Segons les dades obtingudes en l'enquesta (contestada per 216 dels
221 municipis), a la província hi ha un total de 365 cementiris, i d'aquests, n'hi ha 89 que no són de
titularitat o gestió municipal, sinó de titularitat eclesial/parroquial. Una altra dada obtinguda en l'enquesta
és que hi ha 13 municipis que no disposen de cap cementiri de titularitat o gestió (per cessió) de caràcter
municipal, i que, per tant, només disposen de cementiris parroquials.
 El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 20 de març de 2018, va aprovar el Pla de
Serveis d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris amb l’objectiu
d’oferir als municipis, prioritàriament als de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un
servei integral, apropiat i de qualitat per a la gestió dels cementiris i serveis funeraris.
 En data 23 de juliol de 2020, el president de la Diputació de Girona i el bisbe de Girona van
signar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Bisbat de Girona en relació amb els
cementiris parroquials del Bisbat de Girona a la província de Girona, per adequar a la normativa vigent la
prestació del servei de cementiri en els municipis on actualment aquest servei és prestat exclusivament
per les respectives parròquies, duent a terme les actuacions necessàries per tal que la titularitat o gestió i
l'administració i manteniment dels cementiris parroquials recaiguin de manera progressiva en els
municipis amb els quals així s'acordi.
 D’acord amb el que determina el pacte cinquè del conveni de col·laboració esmentat al punt
anterior, el 26 de gener de 2021 es va reunir la comissió de seguiment, on es va aprovar un model de
conveni de cessió dels cementiris parroquials de caràcter orientatiu i es va acordar iniciar un pla pilot de
desenvolupament del conveni amb els Ajuntaments de Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Serinyà,
que permetrà analitzar l’aplicació efectiva de les previsions del conveni entre la Diputació i el Bisbat de
Girona i avaluar la seva incorporació al Pla de Serveis d’Assistència als Municipis per a la gestió de
cementiris i serveis funeraris.
 D’acord amb el que preveuen els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, els articles 47 i següents
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, referents als convenis de
col·laboració, així com l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
amb la finalitat d’instrumentalitzar aquesta col·laboració, ambdues parts, de comú acord, es reconeixen
plena capacitat per a aquest acte i formalitzen aquest conveni, que es regeix pels següents

PACTES
PRIMER. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir els mecanismes de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Serinyà en el marc d’un pla pilot pel desenvolupament del Conveni de col·laboració entre
la Diputació de Girona i el Bisbat de Girona de 23 de juliol de 2020 en relació amb els cementiris
parroquials.
El desenvolupament d’aquest pla pilot ha de permetre concretar el paper de la Diputació de Girona i
l’assistència tècnica que ha de prestar, de forma prèvia a la cessió dels cementiris parroquials, amb la
intenció d’incorporar un recurs més al Pla de Serveis d’Assistència als municipis per a la gestió de
cementiris i serveis funeraris, a disposició de tots els ens locals que vulguin el puguin sol·licitar.
El cementiri parroquial objecte dels compromisos establerts en els apartats següents és el que es detalla a
continuació:
Cementiri de Serinyà de l’església de Sant Andreu
SEGON. Drets i obligacions de la Diputació de Girona
La Diputació oferirà, en format prototip i de forma gratuïta els recursos, que es relacionen tot seguit:
a) Inventari dels cementiris: identificació i ubicació de cada unitat d’enterrament, recull de
dades (difunts, titulars, concessions, etc.), detecció de disfuncions, identificació dels elements físics que
configuren cada cementiri i valoració del seu estat.
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b) Aplicació informàtica de gestió de cementiris municipals, GesCem, on s’introduiran les
dades obtingudes i permetrà la gestió informatitzada del servei de cementiri.
c) Estudi dels cementiris: avaluació i diagnosi de les actuacions d’inversió necessàries per a la
posada a punt, elaboració d’un pla de manteniment i avaluació econòmica del servei.
d) Assessorament tècnic i acompanyament en l’aprovació i signatura del conveni de cessió
amb el Bisbat de Girona i en la posterior gestió del servei de cementiri per adequar a la normativa vigent
les ordenances i reglaments relatius a cementiris i serveis funeraris.
TERCER. Drets i obligacions de l’Ajuntament de Serinyà
L’Ajuntament assumeix els següents compromisos:
a) Facilitar les dades d’una persona de contacte de l’Ajuntament amb qui la Diputació de
Girona pugui mantenir interlocució per a l’assoliment dels objectius del present conveni.
b) Facilitar la informació i documentació necessària per al desenvolupament dels diferents
recursos.
c) Realitzar les tasques administratives i tècniques necessàries, en la mesura de les seves
possibilitats, per al desenvolupament dels recursos.
QUART. Comissió de Seguiment
Es crearà una comissió de seguiment, amb un representant de cada institució designats pels  signataris
d’aquests conveni. Aquesta comissió, que exercirà les funcions de coordinació i avaluació del seu
desenvolupament es reunirà a proposta de qualsevol de les parts signatàries i com a mínim, una vegada
cada semestre.
CINQUÈ. Protecció de dades
Les dades personals que es comuniquin entre les parts durant l’execució d’aquest conveni sigui, actuant en
nom propi o en representació d’una persona jurídica seran tractades en el sentit de l’article 4.7 del
Reglament General de Protecció de Dades  (Reglament (UE) 2016/679) del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar els acords del present conveni i portar a
terme les actuacions que se’n deriven. 
La legitimació del tractament de les dades que portarà a terme la Diputació de Girona es fonamentarà en
el compliment de missió d’interès públic (art 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (6.1 c.). 
SISÈ. Durada
El present conveni tindrà una durada d’un any i la seva vigència s’inicia el dia de la seva signatura.
Abans de la finalització del termini, les parts unànimement podran acordar la pròrroga per un període de
fins a un any addicional o la seva extinció.
SETÈ. Resolució
Aquest conveni de col·laboració podrà ser resolt per:
a) L’acord exprés i per escrit de les dues parts signatàries.
b) La denúncia de l’acord formulada per alguna de les parts signatàries amb un preavís escrit
de tres mesos.
c) L’incompliment de les obligacions que a cada part signatària li corresponen.
d) Impossibilitat legal o material de continuar l’objecte de l’acord.
VUITÈ. Solucions de controvèrsies
Les parts signatàries, acorden que tot tipus de litigi, discrepància o reclamació resultant de l’execució o
interpretació del present acord o relacionat amb ell, directament o indirecta, es resoldrà en primer lloc per
mutu acord dels signataris. Si això no fos possible, les qüestions litigioses que es plantegin se sotmetran al
coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa.
NOVÈ. Publicació i publicitat
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1
d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. La Diputació és l'encarregada de trametre el present
conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de
complir amb les obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i cooperació establertes
als articles 8,9 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
I per deixar-ne constància, i en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.”
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SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i dels
documents necessaris per portar a terme aquest acord.

TERCER. Publicar el conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i d’acord amb
l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, a la web del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

QUART. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Serinyà.

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

11. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Celrà dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2020. Expedient núm. 2020/821. 2020/X020300/821

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de juny de 2020
va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a
l’any 2020. A L’Ajuntament de Celrà se li va concedir la subvenció del Fons de Cooperació
Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/821 Inversions Nous vestidors a la
piscina municipal

19.978,46 15.000,00

Connexió carril bici de
Celrà a Girona

1.038.646,95 85.483,60

Total 100.483,60

Vista la petició de l’Ajuntament de Celrà de canvi de destí de la subvenció concedida dins el
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el Diputat delegat
de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Celrà el canvi de destí de la subvenció que té concedida
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/821, pel concepte i
l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

S u b v e n c i ó
Final €

Nous vestidors a la
piscina municipal

Nous vestidors a la
piscina municipal

19.978,46 15.000,00 15.000,00

Connexió carril bici de
Celrà a Girona

1.038.646,95 85.483,60 0

Acabament de la nau
de la brigada
municipal

48.968,70 48.968,70
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Reurbanització del C.
Legazpi

178.959,00 36.514,90

Total 100.483,60 100.483,60

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament de la
subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la
normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 i a la seva justificació, de com a
mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que
finalitza el dia 30 de setembre de 2021.

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

12. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Cabanelles dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2020. Expedient núm. 2020/778. 2020/X020300/778

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de juny de 2020
va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a
l’any 2020. A L’Ajuntament de Cabanelles se li va concedir la subvenció del Fons de
Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/778 Inversions Ampliació xarxa aigua
Viladermires fase II

85.731,65 30.000,00

Vista la petició de l’Ajuntament de Cabanelles de canvi de destí de la subvenció concedida dins
el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el Diputat delegat
de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:.

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Cabanelles el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/778, pel
concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció Final
€

Ampliació xarxa
aigua Viladermires
fase II

85.731,65 30.000,00 0,00

Cortines i
mosquiteres edificis
municipals

5.499.00 5.499.00

R e h a b i l i t a c i ó
cementiri

12.276.34 12.276.34

Arranjament coberta
local social

12.224.66 12.224.66
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TOTAL 30.000,00 30.000,00

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament de la
subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la
normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 i a la seva justificació, de com a
mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que
finalitza el dia 30 de setembre de 2021.

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

13. Aprovar la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades any
2021. 2021/X020100/3057

El Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023), aprovat pel Ple de la Diputació de Girona en
sessió de 17 de desembre de 2019, estableix aquesta línia de subvencions amb la finalitat
d’assistir als municipis amb condicions climatològiques i fred intens més adverses em el
finançament de les despeses generades per aquestes circumstàncies, i assegurar els serveis de
neteja viària i d’accés a nuclis de població.

La Diputació, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén col·laborar amb el
finançament de les despeses municipals derivades d’actuacions de neteja de neu i altres
motivades per situacions de nevades.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases específiques
reguladores de subvencions de subvencions per a actuacions municipals per nevades, aprovades
pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 de febrer de 2020, i publicades definitivament al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 93, de 14 de maig de 2020.

Els crèdits que es proposen a la convocatòria amb caràcter plurianual s’han fixat en funció de la
previsió establerta a les bases sobre el període d’execució (de l’1 de novembre de l’any anterior
al de la convocatòria fins a la data límit de justificació) i justificació (28 de febrer de l’any
posterior al de la convocatòria per a les despeses d’inversió). Aquesta previsió respon a la
dificultat d’executar la totalitat de les inversions subvencionades en el mateix any en què
s’atorga la subvenció, tot i que es preveu que es justifiquin més del 50% de les subvencions
concedides el 2021.

La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix a
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, general de
subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, d’acord amb el que
estableixen les bases específiques reguladores.

Atesos els antecedents exposats, el diputat el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència, per a la concessió de subvencions
per a actuacions municipals per nevades, any 2021, el text de la qual es transcriu literalment a
continuació:
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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS MUNICIPALS PER
NEVADES, ANY 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la
Diputació, destinades al finançament de les actuacions municipals per nevades, d’acord amb les bases
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 de febrer de 2020,
publicades definitivament en el BOPG núm. 93 de 14 de maig de 2020.
La distribució dels fons assignats en aquesta convocatòria s’efectuarà entre les sol·licituds presentades
aplicant els criteris següents:
a)Les subvencions no excediran dels percentatges següents, calculats sobre el pressupost de les despeses
subvencionables:
Tram de població del municipi Percentatge
Fins a 1.000 habitants   fins al 95 %
De 1.001 a 2.000 habitants  fins al 90 %
De 2.001 a 5.000 habitants  fins al 80 %
De 5.001 a 10.000 habitants  fins al 75 %
De 10.001 a 20.000 habitants  fins al 70 %
Més de 20.000 habitants  fins al 60 %
b)L’import que podrà rebre un mateix ajuntament per la línia de subvencions per a despeses corrents
tindrà un import màxim de 75.000 € i un mínim de 1.000 € i per la línia de subvencions per a inversions
tindrà un import màxim de 50.000 € i un mínim de 1.000 €.
c)En cas d’inversions efectuades de manera conjunta, mancomunada o agregada per part de diversos
ajuntaments, l’import màxim de la subvenció s’aplicarà a la suma de subvencions individuals que podria
rebre cadascun dels ajuntaments afectats.
d)En cas que les subvencions a atorgar superin l’import del crèdit assignat a la convocatòria, la
subvenció a atorgar a cada ajuntament es multiplicarà pel percentatge resultant de dividir l’import del
crèdit assignat a la convocatòria entre l’import total de les subvencions a atorgar. Quedaran excloses les
sol·licituds que obtinguin un resultat inferior a l’import mínim de 1.000 € i es redistribuirà l’import del
crèdit assignat a la convocatòria entre la resta de sol·licituds aplicant la mateixa fórmula.

2.Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 373.571,58 euros. Les aplicacions pressupostàries a què
es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es detallen a continuació:
Pressupost A p l i c a c i ó

pressupostària
Descripció Import (en €)

Anualitat 2021

220 9420 46203 Ajuts a ajuntaments
despeses corrents per
nevades i glaçades

200.000,00

220 9430 46300 Ajuts mancomunitats per
despeses corrents per
nevades i glaçades

1.000,00

220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per
inversions nevades i
glaçades

100.924,46

220 9430 76300 Ajuts mancomunitats per
inversió per nevades i
glaçades

1.000,00

Anualitat 2022 220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per
inversions nevades i
glaçades

70.647,12
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Total 373.571,58

La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les aplicacions
pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les subvencions.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en
les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim
150.000,00 €, derivada de modificacions de crèdit. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat
de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

3.Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 1 d’abril i finalitzarà el dia 14 de maig de
2021.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, a l’apartat corresponent de les subvencions de nevades, adjuntant-hi els documents
que es demanen.
La sol·licitud haurà d’estar signada per l’alcalde/essa, mitjançant signatura electrònica, amb un certificat
vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT.

4.Àmbit temporal de les despeses subvencionables
Es subvencionaran despeses realitzades a partir de l’1 de novembre de 2020 i fins a la data límit de la
justificació.

5.Termini per justificar les actuacions
El termini per justificar les actuacions finalitzarà:
•Per a les subvencions per a despeses corrents: el 30 de setembre de 2021.
•Per a les subvencions per a inversions: el 28 de febrer de 2022.

6.Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada transcorregut
el termini per resoldre sense que s’hagi adoptat resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades
les seves sol·licituds per silenci administratiu.

7.Termini de notificació
La resolució es notificarà a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la llei 39/2015 d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris
la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la
data d’adopció de l’acord. 

8.Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2
mesos a comptar des del dia següent de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1
mes, a comptar des del dia següent de la notificació.

9.Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la Diputació, i
l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 373.571,58 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:
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Pressupost A p l i c a c i ó
pressupostària

Descripció Import (en €)

A n u a l i t a t
2021

220 9420 46203 Ajuts a ajuntaments despeses corrents per nevades
i glaçades 200.000,00

220 9430 46300 Ajuts mancomunitats per despeses corrents per
nevades i glaçades 1.000,00

220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i
glaçades 100.924,46

220 9430 76300 Ajuts mancomunitats per inversió per nevades i
glaçades 1.000,00

A n u a l i t a t
2022

220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i
glaçades

70.647,12

Total 373.571,58

La despesa autoritzada queda condicionada a l’existència de crèdit en el pressupost
corresponent de l’exercici 2022. 

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, perquè
disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que s’hi puguin
interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o
les omissions que eventualment s’hi puguin advertir.

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

14. Aprovar la convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris any
2021. 2021/X020301/2895

El Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023), aprovat pel Ple de la Diputació de Girona en
sessió de 17 de desembre de 2019, estableix una línia d’ajuts específics en l’àmbit d’inversions
en cementiris de gestió municipal.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 16 de febrer de 2021, va aprovar la
modificació  del Pla de Serveis d’assistència als municipis per a la gestió de cementiris i serveis
funeraris, per tal d’incorporar-hi com a serveis que es presten els recursos econòmics de les
subvencions per a inversions municipals en cementiris que es convoquen des de l’any 2019,
entre d’altres canvis.

La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, d'assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat
econòmica i de gestió, pretén col·laborar amb el finançament de les inversions en els cementiris
de gestió municipal; de prestació obligatòria per a tots els ajuntaments.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 16 de febrer de 2021, va aprovar inicialment
les bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en cementiris, que es van
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 37, de 24 de febrer de
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2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8356, de 4 de març de
2021.

La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix a
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, general de
subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern d’acord amb el que
estableixen les bases específiques reguladores.

Atesos els antecedents exposats, el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de
subvencions per a inversions municipals en cementiris, any 2021, el text de la qual es transcriu
literalment a continuació:

“Convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris – any 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments inclosos en l’àmbit
territorial de la Diputació de Girona de població inferior o igual a 1.000 habitants, destinades al
finançament d’inversions en cementiris, d’acord amb les bases específiques reguladores
aprovades inicialment pel Ple de la Diputació en la sessió de 16 de febrer de 2021, publicades
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 37, de 24 de febrer de 2021 i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8356, de 4 de març de 2021.

Els criteris per valorar les sol·licituds presentades i les puntuacions màximes es recullen a les
bases reguladores cinquena i sisena.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 490.000,00 €. El crèdit pressupostari va amb
càrrec a les anualitats, aplicacions pressupostàries i imports següents:
Any Aplicació pressupostària Import (en €)

2021 220.9420.76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en
cementiris

330.000,00

2022 220.9420.76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en
cementiris

160.000,00

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció, aquest crèdit podrà ser
ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 150.000,00 €, derivada de modificacions
de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració
de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i l’aprovació de
l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar del 6 d’abril al 17 de maig de 2021. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació
de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les bases reguladores.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (plataforma EACAT), han
d’estar signades electrònicament per l’alcalde/essa, mitjançant un certificat vàlid, emès per una
entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
 Import de les subvencions
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Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un mínim de 5.000,00 € i amb un
màxim de 50.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria.
El percentatge màxim a atorgar serà un 90 % del pressupost elegible.
 Àmbit temporal de les accions subvencionables

Se subvencionaran inversions realitzades a partir de l’1 de gener de 2021 i fins passats 12
mesos de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció.
 Termini per justificar les subvencions

El termini per justificar les accions subvencionades serà d’1 mes des de la finalització del
període d’execució.
 Documentació justificativa

La documentació justificativa de les subvencions consisteix en la presentació telemàtica del
compte justificatiu, degudament emplenat i signat, acompanyat de la fotografia del cartell
anunciador del suport econòmic de la Diputació que compleixi els requisits de l’article 22 de
les bases reguladores.

4. Termini de resolució i notificació
4.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran entendre
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
4.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies
hàbils, a comptar de la data en què s’adopti l’acord. 

5. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la notificació. Alternativament,
i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació. 

6. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació i, d’acord amb el que
preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà l’extracte al
BOPG.

7. Efectivitat
Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases
específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi de comportar canvis en les seves
determinacions.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 490.000,00 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Any Aplicació pressupostària Import (en €)

2021 220.9420.76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en
cementiris

330.000,00

2022 220.9420.76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en 160.000,00
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cementiris

La despesa autoritzada queda condicionada a l’existència de crèdit en el pressupost
corresponent de l’exercici 2022. 

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, perquè
disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que s’hi puguin
interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o
les omissions que eventualment s’hi puguin advertir.

Quart. Condicionar l’eficàcia de la convocatòria al fet que no es presentin al·legacions contra
les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.

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

1 Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

15. Aprovació concessió subvencions XSLPE 2021. 2020/X020100/8325

Proposta de concessió de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica,
adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).
Anualitat 2021.

Vistes les bases reguladores de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció
econòmica, adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica
(XSLPE), aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 22 de setembre de 2020,
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 189, de 30 de setembre de
2020.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 3 de novembre de 2020,
publicada al BOPG 2020, de 16 de novembre de 2020.

Vistos els informes de l’òrgan instructor, de data 22 de febrer de 2021, i de la Comissió
Avaluadora, de 25 de febrer de 2021, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Vist que la previsió de les aplicacions pressupostàries no s’adequa a les sol·licituds presentades
pels diferents ens.

Atesos els antecedents esmentats, el vicepresident primer, president de la Comissió Avaluadora
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per fomentar projectes i
accions de promoció econòmica, adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica 2021, d’import total 277.000,00 €, d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària Crèdits inicials Crèdits finals Diferència
250/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE 219.000,00 € 219.000,00 € 0,00 €
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PIDEL
250/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres
XSLPE PIDEL 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 €

250/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres
XSLPE PIDEL 27.000,00 € 27.000,00 € 0,00 €

250/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE
PIDEL 21.000,00 € 20.000,00 € -1.000,00 €

250/4300/46290 Ajuts a societats municipals XSLPE
PIDEL 6.000,00 € 7.000,00 € +1.000,00 €

Total 277.000,00 € 277.000,00 € 0,00 €

Segon. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la
convocatòria:

Aplicació pressupostària Reajustament
250/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE PIDEL Reduir: 1.000,00 €
250/4300/46290 Ajuts a societats municipals XSLPE PIDEL Afegir: 1.000,00 €
TOTAL 0.00 €

Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.

Quart. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es detallen,
d’acord amb les dades següents:

250/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE PIDEL

Exp. CIF Nom del
beneficiari

Concepte de la
subvenció

Pressupost Sol·licitat Concedit

171 P1709600I
Ajuntament de
Llagostera

Formació Ocupacional
i Emprenedoria 6.950,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

488 P1703800A
Ajuntament de
Calonge i Sant
Antoni

Programes en àmbits de
comerç i emprenedoria 9.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

702 P1704000G
Ajuntament de
Campdevànol

Suport al teixit
comercial de
Campdevànol

5.250,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

762 P1717300F
Ajuntament de
Sant Gregori

A c t u a c i o n s
desenvolupament local
Sant Gregori

6.250,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

797 P1700054H

Institut de
P r o m o c i ó
Econòmica de
Palafrugell

Campanya de foment
del comerç local 6.358,50 € 5.000,00 € 5.000,00 €

890 P1713200B
Ajuntament de
Pals

Cursos de formació
adreçats al sector
turístic i comercial del
municipi de Pals

5.800,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

893 P1702500H
Ajuntament de la
Bisbal d'Empordà

Creació de l'Univers
d'Empreses, Impuls de
la marca Ceràmica i
millora imatge
comercial

5.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

948 P1721200B
Ajuntament de
Torroella de
Montgrí

Projectes i accions de
promoció econòmica 7.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

965 P1701700E Ajuntament de la Activitats de
d e s e n v o l u p a m e n t

10.000,00 € 8.000,00 € 6.000,00 €
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Vall d'en Bas econòmic local a la
Vall d'en Bas

1078 P1708500B
Ajuntament de
Girona

Vídeos tutorials per
experimentar la
fabricació digital: 3D,
IoT i Robòtica

6.000,00 € 5.000,00 € 4.800,00 €

1080 P1715900E
Ajuntament de
Riudellots de la
Selva

Accions de promoció
econòmica a Riudellots
de la Selva

7.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

1104 P1700900B
A j u n t a m e n t
d'Arbúcies

Oficina de promoció
econòmica, reactivació
del comerç, cicle
webinars

6.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1105 P1717000B
Ajuntament de
Sant Feliu de
Guíxols

Ajuts a Ajuntaments
XSLPE 11.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €

1110 P1709900C
Ajuntament de
Llançà

Promoció, formació i
gestió del comerç local 12.390,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1131 P1704900H
Ajuntament de
Cassà de la Selva

Implementació d'una
campanya de
dinamització del
comerç de Cassà de la
Selva

5.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1207 P1701600G
Ajuntament de
Banyoles Borsa de treball online 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1210 P1723500C
Ajuntament de
Vilafant

Prospecció i inventari
locals comercials de
Vilafant i prova pilot
aplicació moneda local

4.725,00 € 3.725,00 € 3.725,00 €

1212 P1706800H
Ajuntament de
l'Escala

Pla de formació pel
sector comerç i turístic 2.000,00 € 1.600,00 € 1.600,00 €

1214 P1719800C
Ajuntament de
Sarrià de Ter

Xarxa de Serveis
Locals de Promoció
Econòmica

15.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1264 P1701400B
Ajuntament de
Begur

Accions de l'Àrea de
Promoció Econòmica 5.100,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1281 P1702200E
Ajuntament de
Besalú

D e s e n v o l u p a m e n t
d ' a c t u a c i o n s
e c o n ò m i q u e s ,
empresarials i
formatives a Besalú

6.100,00 € 4.880,00 € 4.880,00 €

1286 P1716400E Ajuntament de Salt
Foment de l'activitat
emprenedora i
empresarial

30.914,64 € 7.000,00 € 7.000,00 €

1290 P1721500E
Ajuntament de
Tossa de Mar

Consorci de Desenvol.
Empresarial Local.
Foment productivitat
empreses locals

6.000,00 € 4.800,00 € 4.000,00 €

1310 P1707200J
Ajuntament de
Figueres

Cursos de Logística:
Gestió de magatzems i
Preparació de
comandes. Curs de
carretoner

5.956,28 € 4.771,02 € 4.765,02 €

1312 P1715100B
Ajuntament de
Quart Seguim Creixent! 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1325 P1710200E
Ajuntament de
Lloret de Mar Oferta formativa SOM 7.320,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1359 P1712500F
Ajuntament de
Palamós

Programa formatiu
Crea i Emprèn i
Projecte dinamització
locals buits

5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1374 P1709300F Ajuntament de la Accions de
desenvolupament local

5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
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Jonquera i comercial - La
Jonquera

1375 P1715500C
Ajuntament de
Riells i Viabrea

La formació, el
passaport per a
l'ocupació

6.413,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1376 P1717700G
Ajuntament de
Sant Joan de les
Abadesses

Campanya professional
per promocionar i
publicitar els comerços

5.142,50 € 5.142,50 € 4.000,00 €

1383 P1708900D
A j u n t a m e n t
d'Hostalric

Aquest nadal comprar a
Hostalric s’ho val 4.091,26 € 3.273,01 € 3.273,01 €

1388 P1722700J
Ajuntament de
Vidreres

Pla de formació i
orientació ocupacional
"Aula activa" de
Vidreres 2021

7.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

1399 P1705200B
Ajuntament de
C a s t e l l ó
d'Empúries

Campanya de
dinamització del
comerç local

14.000,00 € 10.000,00 € 4.000,00 €

1406 P1717900C
Ajuntament de
Sant Julià de
Ramis

Camp. Prom. Comer:
Comerç i molt més!
Mulla't pel comerç
local

9.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1407 P1716100A
Ajuntament de
Roses

Cursos de francès,
anglès i/o alemany
nivell inicial (A1 i/o
A2)

8.640,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1408 P1703700C
Ajuntament de
Caldes de
Malavella

Formació ocupacional 5.739,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1409 P1715400F
Ajuntament de
Ribes de Freser

Promoció comercial i
del mercat setmanal de
Ribes de Freser

5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1410 P1722900F
Ajuntament de
Vilablareix

Accions Àrea Promoció
Econòmica Vilablareix 9.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €

1412 P1719200F
Ajuntament de
Santa Cristina
d'Aro

Projecte i actuacions de
Promoció Econòmica
per a la subvenció de la
XSLPE

6.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1418 P1717400D
Ajuntament de
Sant Hilari Sacalm

Din. Casc Antic de
St-Hilari amb millora
d'aparadors de local
com. Buits

5.971,62 € 4.777,30 € 4.000,00 €

1421 P1705400H
Ajuntament de
Celrà Orientació Digital 2021 8.750,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €

1422 P1715600A
Ajuntament de
Ripoll

Projectes i accions de
promoció econòmica 9.779,67 € 6.000,00 € 6.000,00 €

1424 P1724800F
Ajuntament de
Vilobí d'Onyar

Execució del Pla de
Digitalització de
PIMES i Autònoms de
Vilobí d'Onyar

5.687,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1426 P1715000D
Ajuntament de
Puigcerdà Programa Forma’t 4.120,00 € 3.296,00 € 3.296,00 €

1428 P1702600F
Ajuntament de
Blanes

Millora de les
c o m p e t è n c i e s
professionals per
l'ocupabilitat i la
c o n s o l i d a c i ó
empresarial

6.250,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

TOTAL 203.339,03 €

250/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres XSLPE PIDEL
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Exp
.

CIF Nom del beneficiari Concepte de la
subvenció

Pressupost Sol·licitat Concedit

745 P1700076A
Mancomunitat de la
Vall de Llémena

Accions de
d esen vo lu p a m en t
local a la Vall del
Llémena

5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

TOTAL 4.000,00 €

250/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres XSLPE PIDEL

Exp
.

CIF Nom del beneficiari Concepte de la
subvenció

Pressupost Sol·licitat Concedit

964 P6700002F
Consell Comarcal de
la Selva

Suport a la creació i
c o n s o l i d a c i ó
d'empreses

8.750,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €

1 0 7
2

P6700003D
Consell Comarcal del
Gironès

Formació al Gironès
2021 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

1 3 0
4

P6700010I
Consell Comarcal del
Pla de l'Estany

Programa del Pla al
Plat 5.750,00 € 4.600,00 € 4.000,00 €

1 3 5
7

P6700009A
Consell Comarcal del
Baix Empordà Projecte Excel·lència 6.250,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

1 3 9
2

P1700016G
Consell Comarcal de
la Cerdanya

Formació i accions
d'emprenedoria i
millores formatives
en l'àmbit
ocupacional

6.250,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

TOTAL 25.000,00 €

250/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE PIDEL

Exp
.

CIF Nom del beneficiari Concepte de la
subvenció

Pressupost Sol·licitat Concedit

1 4 0
5

P1700098E

DinàmiG - Agència
d'Innovació i
Desenvolupament de
la Garrotxa

Accions de
d i n a m i t z a c i ó
comercial i
emprenedoria

13.400,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

1 4 1
1

P1700070D
Agència de
Desenvolupament del
Ripollès

Foment per el
d e sen vo lu p a m en t
local i empresarial
del Ripollès

53.876,02 € 10.000,00 € 10.000,00 €

TOTAL 20.000,00 €

250/4300/46290 Ajuts a societats municipals XSLPE PIDEL

Exp
.

CIF Nom del beneficiari Concepte de la
subvenció

Pressupost Sol·licitat Concedit

898 A55019053
F O R A L L A C
PROGRÉS, SAM

Assessorament a
emprenedors i
d i n a m i t z a c i ó
empresarial

9.200,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €

TOTAL 7.000,00 €

Cinquè. Disposar la despesa total, de 259.339,03 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents del pressupost de 2021 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit
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250/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE PIDEL 203.339,03 €
250/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres XSLPE PIDEL 4.000,00 €
250/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres XSLPE PIDEL 25.000,00 €
250/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE PIDEL 20.000,00 €
250/4300/46290 Ajuts a societats municipals XSLPE PIDEL 7.000,00 €
Total 259.339,03 €

Sisè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en
el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten la subvenció, així com
les condicions general i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.

Setè. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària Crèdit consignat
final

I m p o r t
concedit

Diferència

250/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE
PIDEL

219.000,00 € 203.339,03 € -15.660,97 €

250/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres
XSLPE PIDEL

27.000,00 € 25.000,00 € -2.000,00 €

Total -17.660,97 €

Vuitè. Notificar aquest acord a les entitats que han concorregut a la convocatòria.

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

16. Aprovació resolució de la convocatòria de subvencions XMSG anualitat 2021.
2020/X020100/8344

Vistes les bases reguladores de subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i
dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa Sedentaris de la província de
Girona (XMSG) aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 22 de setembre de
2020 publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm.189 de 30 de
setembre de 2020.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en data 3 de novembre de 2020,
publicada al (BOPG) núm. 220, de 16 de novembre de 2020.

Vistos els informes de l’òrgan instructor de 23 de febrer de 2021, de la Comissió Avaluadora,
de 25 de febrer 2021, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada i l’informe de la
cap de servei en data 26 de febrer de 2021.

Atesos els antecedents esmentats, el diputat de Promoció i desenvolupament econòmic Local
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es detallen,
d’acord amb les dades següents:

Codi NIF Nom interessat Descripció Relació de
despeses

Prof
ess

D i n
am

Esti
mo

S i n
g

T o t a l
punts

Pressu
post (€)

I m p o r t
concedi
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t (€)

1 1465 G17680596 Associació de
placers del
Mercat d'Olot

Foment del producte
local i
professionalització dels
placers.

Campanyes
publicitàries
i despeses
de formació

40 40 20 10 110 5350 4000

2 1369 P1712500F Ajuntament de
Palamós

Dinamització mercat
municipal: formació i
innovació punt de
recollida

D e s p e s e s
d e
f o r m a c i ó ;
guia del
mercat i
punt de
recollida.

40 0 20 10 70 5400 4000

3 1002 G17128067 Associació de
comerciants del
M e r c a t
municipal de
Salt

Servei de coach
nutricional i promoció
productes del mercat

Campanya
publicitària;
s e r v e i
nutricionista

0 40 20 10 70 5500 4000

4 681 G17113457 A s s o c i a c i ó
comerciants del
Mercat del Lleó
de Girona

Incentivar els clients en
l'ús de recipients
reutilitzables al mercat

Recipients
reutilitzable
s ;
cam panya
publicitària

0 40 20 0 60 7800 4000

5 1395 P1710200E Ajuntament de
Lloret de mar

Dinamització comercial
del mercat municipal.
Alimentació saludable i
reducció envasos.

A n im ac ió ,
t a l l e r s ;
cam panya
publicitària

20 20 20 0 60 5500 4000

6 685 P1700054H Institut de
P r o m o c i ó
Econòmica de
Palafrugell

Campanya de
comunicació del mercat
diari de Palafrugell.
Comunicació i promoció
dels serveis que
s'ofereixen des del
mercat

Campanya
d e
comunicaci
ó

20 40 20 0 60 5500 4000

7 1461 P1716100A Ajuntament de
Roses

Campanya dinamització
comercial mercat Roses.
Reducció de residus

Bosses de
m a l l a
reutilitzable
s i envasos

0 40 20 0 60 5817,68 4000

8 999 P1717000B Ajuntament de
Sant Feliu de
Guíxols

Campanya "Guíxols
consumeix"

Campanya
publicitària

0 40 20 0 60 5500 4000

32.000

Segon. Disposar la despesa de 32.000€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents
del pressupost de 2021 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit
(en €)

250/4300/46203 Ajuts a ajuntaments Campanya Xarxa de Mercats
Promoció Econòmica

20.000

250/4300/48102 Ajuts a entitats no lucratives Campanya Xarxa de
Mercats Promoció Econòmica

12.000

Total 32.000

Tercer. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria d’acord es detalla a continuació:  
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Aplicació pressupostària Descripció C r è d i t
consignat

I m p o r t
concedit

Diferència
(€)

250/4300/46203 Ajuts a entitats no
lucratives Campanya
Xarxa de Mercats
Promoció Econòmica

24000 20000 -4000

Quart. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en
el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.

Cinquè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.

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

2 Cooperació Cultural

17. Subvenció nominativa a l'Agrupació d'Aplecs Sardanistes per les activitats de l'any
2021. 2021/X020200/63

L’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de les activitats de l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes Comarques
Gironines, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/63). 

L’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les comarques gironines, té una trajectòria de 50 anys
d’antiguitat, ja que va ser fundada l’octubre de 1969. Un dels seus principals objectius està
relacionat amb la nostra dansa, la Sardana, manifestació popular i dansa de valors democràtics i
de germanor on tothom hi pot entrar i que tothom hi pot dansar. També el foment, manteniment
i difusió de la Sardana i la cobla a totes les contrades de les comarques gironines, especialment
entre les noves generacions, és un dels altres objectius principals. Enguany la previsió és, entre
d’altres, la celebració de l’aplec del 50è aniversari i el concurs Espardenya d’Or. 

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
subvencions específiques per a cultura popular i tradicional. L’objectiu d’aquesta línia és donar
suport a les principals iniciatives del territori relacionades amb la cultura popular i tradicional
catalana, i garantir la difusió i coneixement dels elements i de les festivitats inscrites en el
catàleg del patrimoni festiu de Catalunya.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor de l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines, de conformitat amb
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de
la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat
en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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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 es proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques
Gironines , per al finançament de les activitats de l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes Comarques
Gironines, l’any 2021, que es detalla a continuació:

N ú m e r o
d ' e x p e d i e n t
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2021/63 l’Agrupació d’Aplecs
Sardanistes de les
Comarques Gironines

G17153891 Activitats de
l ’ A g r u p a c i ó ,
l’any 2021

Des del 16 de
novembre de
2020 fins al 29
d’octubre de
2021.

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

170.675,70€ 170.675,70€ 36.000,00 € 21,09 % 170.675,70€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-SIS MIL EUROS,
(36.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48122 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2021.

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud i no
podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del 16 de novembre de 2020 fins al
29 d’octubre de 2021.

QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat,
nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de
l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines, accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació
estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest
acord, no manifesta el contrari.

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.



69

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

Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 36.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 21,09 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació.
L’agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines, ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 170.675,70 €, corresponents a l’import de les despeses, que consten
en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre
General de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del proveïdor, el
número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb identificació de
l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de les
activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració,
a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència (document normalitzat de la Diputació).
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit com
exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del “Instituto de Auditoria
de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut
ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament.
L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions
obtingudes.

En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la designació de
l’auditor la farà aquest beneficiari.

En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor sotmès a la
Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la memòria d’actuació, així
com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el mateix auditor.

L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes
justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a l’Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de
comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en
l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament de la LLei 38/2008, de
17 de novembre, general de subvencions, aprovat per RD 887/2006 de 21 de juliol.

Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses subvencionables fins
a un import màxim de 1.000,00 euros.

h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació Cultural, en el
moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:
- Festa inventariada al catàleg del Patrimoni Festiu de la Generalitat? Respondre si/no
- Nombre d’assistents
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En el
cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es minorarà
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en el punt
quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 2021. Es
considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi
estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació.

 Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran els
canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i directament
relacionats amb la situació de crisi sanitària:

a) Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi podran
incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal
de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.

b) En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses relacionades
amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes, gel hidroalcohòlic,
termòmetres, etc.)

c) En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la pandèmia,
sempre i quan estigui degudament motivat a la justificació es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:

a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats
pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.

b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge,
guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà l’inici
del procediment de revocació de la subvenció concedida.

Tan bon punt l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines, presenti la
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme
amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els
defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen al punt següent.

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de Girona té
la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas
d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En
relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits
previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a
l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
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NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona
en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i
que ja hagi estat realitzada.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin correspondre,
s’apliquen les regles següents:

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques
Gironines, té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida respecte
a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans
competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la
sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de difusió
que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la col·laboració
d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que
estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de
finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.

L’Agrupació d’Aplecs de les Comarques Gironines, i els tercers relacionats amb l’objecte de la
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer
que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que
preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense
perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
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DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no podran
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb
qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de
mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta
establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, com són, entre d’altres, les següents:

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

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

per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i

arbitrarietat en la presa de decisions.
e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim sancionador
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu
de les infraccions comeses.

CATORZÈ. Clàusula de dades personals: Les dades personals que els sol·licitants de la
subvenció comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en representació d’una
persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament
en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art.
6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud
impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici
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dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les dades,
portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat
es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del
tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona.

QUINZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot afectar el
funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte d’aquesta resolució
es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin modificar el
percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els terminis d’execució i
justificació, així com acceptar despeses de preparació de l’activitat, tot i que finalment no
s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan estigui degudament motivat.

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques
Gironines.

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

18. Revocació definitiva de diverses subvencions del servei de Cooperació Cultural i
Educació, any 2020. 2021/X020200/734

La Junta de Govern de la Diputació de 8 de setembre de 2020 va resoldre la convocatòria de
subvencions per al finançament d’accions de suport als centres de màxima complexitat de les
comarques de Girona. (exp. 2020/6379)

L’Ajuntament de Palafrugell, amb NIF P1712400I, no va justificar la subvenció de 4.829,83
euros dins del termini previst per la convocatòria. Amb data 19 d’octubre de 2020 es va enviar
el requeriment de justificació i es va obrir el termini de 15 dies hàbils per a presentar la
justificació.

No  havent presentat la documentació requerida, era pertinent iniciar el procediment de la
revocació concedida per la Junta de Govern.

La Junta de Govern de la Diputació de 21 d’abril de 2020 va resoldre la convocatòria de
subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques
gironines, anualitat 2020 (exp. 2019/7494)

Tres dels beneficiaris no van presentar la justificació dins del termini, concretament:

Expedient Tercer NIF Concepte Import Data requeriment

2020/1782 Resilence Earth
SCCL

F55279665 Formació en
diàleg intercultural
per a la
c a t a l i t z a c i ó
comunitària

1.870,18 € 06/11/2020
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2020/1602 A j u n t a m e n t
d’Ullastret

P1721800I Nit per a
joves-Aixeca el
cap

1.994,85 € 06/11/2020

2020/1554 Ajuntament de
Lloret de Mar

P1710200E Jornada de
matemàtiques i
anglès aplicades al
paratge de Santa
Cristina

1.662,38 € 06/11/2020

No  havent presentat la documentació requerida de les justificacions d’aquesta convocatòria de
subvencions, era pertinent iniciar el procediment de la revocació concedida per la Junta de
Govern.

La Junta de Govern de la Diputació de 16 de juny de 2020 va resoldre la concessió de les
subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 als municipis de la demarcació
de Girona.

El punt novè de l’esmentat acord especificava que els beneficiaris havien de justificar l’import
de la subvencions de les despeses culturals dins el termini que finalitzava el 15 de novembre de
2020.

En relació amb les justificacions, tres beneficiaris no van justificar Fons atorgat ni van
presentar renúncia de l’esmentada subvenció.

Expedient Tercer NIF Concepte Import Data requeriment

2020/4185 Ajuntament de
Santa Llogaia
d’Àlguema

P1719400B Fons de
C o o p e r a c i ó
Econòmica i
Cultural

5.828,10 € 16/12/2020

2020/4782 Ajuntament de
Vilaür

P1723600A Fons de
C o o p e r a c i ó
Econòmica i
Cultural

5.433,15 € 22/12/2020

2020/3115 Ajuntament de
Montagut i Oix

P1711600E Fons de
C o o p e r a c i ó
Econòmica i
Cultural

9.619,80 € 31/12/2020

No  havent presentat la documentació requerida, era pertinent iniciar el procediment de la
revocació concedida per la Junta de Govern.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de 7 d’abril de 2020 va resoldre la convocatòria
de subvencions per a la creació de públics per a la cultura 2020 (exp. 2019/7485).

El punt setè de l’esmentat acord especificava que els beneficiaris havien de justificar l’import
de les subvencions per a la creació de públics per a la cultura dins el termini que finalitzava el
31 d’octubre de 2020. 

En data 29 de maig de 2020, per motius de la pandèmia, COVID-19, es va aprovar per decret de
Presidència una modificació del període de justificació de l’activitat, el qual s’ampliava a 15 de
desembre de 2020.

Nou beneficiaris no van justificar la subvenció concedida ni van presentar renúncia de la
mateixa, concretament:

Expedient Tercer NIF Concepte Import Data requeriment
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2020/1615 Aniua. Noel Moreno 365XXXXXZ El Record dels
Espais. Can
V i n y a l s
3D_Creació de
públics

1.813,08 € 18/12/2020

2020/1697 Associació Cultural
Pau Casals

G17467408 Temporada de
concerts

3.643,94 € 18/12/2020

2020/1830 Asso. Cultural La
Química

G55101000 Festival El Mini 1.910,85 € 18/12/2020

2020/1067 TEM Productions,
SL

B65911620 E m p ú r i e s .
Concerts al
Fòrum Romà

2.906,27 € 18/12/2020

2020/1955 Aj. Vallfogona del
Ripollès

P1722200A Festival de
Cinema i Teatre a
Vallfogona

564,30 € 18/12/2020

2020/1406 Amics de la Música
de Ripoll

V17848680 Festival de
música i curs
d ' in t erp re t ac ió
musical

2.177,48 € 18/12/2020

2020/1734 Associació Cultural
Opus Artis

G17713710 19è Festival de
Música de Besalú

2.755,18 € 18/12/2020

2020/1712 Amesmarmesvela,
SLU

B67346809 Musicart 2.106,38 € 18/12/2020

2020/1700 Amesmarmesvela,
SLU

B67346809 Musàleg 1.910,85 € 18/12/2020

No  havent presentat la documentació requerida, era pertinent iniciar el procediment de la
revocació concedida per la Junta de Govern.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de 4 de febrer de 2020 va resoldre la
convocatòria de subvencions per al Cicle de Concerts de Música de Cobla 2020 (exp.
2019/7496).

El punt sisè de l’esmentat acord especificava que els beneficiaris havien de justificar l’import
de les subvencions per al Cicle de Concerts de Música de Cobla dins el termini que finalitzava
el 18 de desembre de 2020.

Dos beneficiaris no van justificar la subvenció concedida ni van presentar renúncia de la
mateixa, concretament:

Expedient Tercer NIF Concepte Import Data requeriment

2019/8392 Ajuntament de
Sant Jordi Desvalls

P1717600I Cicle de concerts
de Cobla - Cobla
Montgrins

1.700,00 € 21/12/2020

2019/8395 Ajuntament de
Vilajuïga

P1723700I Cicle de concerts
de Cobla – Cobla
la Principal de
Cassà

600,00 € 21/12/2020

No  havent presentat la documentació requerida, era pertinent iniciar el procediment de la
revocació concedida per la Junta de Govern.

La Junta de Govern de 2 de febrer de 2021 va aprovar l’inici de l’expedient de revocació per
aquestes subvencions que no s’havien justificat i va obrir un període de 15 dies des de la
recepció de la notificació de l’acord per a què els beneficiaris presentessin les al·legacions
oportunes.
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Han transcorregut els 15 dies i no s’han rebut al·legacions per part dels beneficiaris. 

Vist allò que es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en
relació amb l’obligació de justificació i comprovació de l’adequada justificació de la mateixa i
que es desenvolupa al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei general de subvencions, el que s’estableix als articles 29 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona i vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació
Cultural: 

PRIMER. Finalitzar l’expedient de revocació de les subvencions concedides, de conformitat
amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, als beneficiaris que tot
seguit es detallen:

Expedient Tercer NIF Concepte Import Data requeriment

2020/7559 Ajuntament de
Palafrugell

P1712400I Centre de Màxima
Complexitat

4.829,83 € 19/10/2020

2020/1782 Resilence Earth
SCCL

F55279665 Formació en diàleg
intercultural per a
la catalització
comunitària

1.870,18 € 06/11/2020

2020/1602 A j u n t a m e n t
d’Ullastret

P1721800I Nit per a
joves-Aixeca el cap

1.994,85 € 06/11/2020

2020/1554 Ajuntament de
Lloret de Mar

P1710200E Jornada de
matemàtiques i
anglès aplicades al
paratge de Santa
Cristina

1.662,38 € 06/11/2020

2020/4185 Ajuntament de
Santa Llogaia
d’Àlguema

P1719400B Fons de Cooperació
Econòmica i
Cultural

5.828,10 € 16/12/2020

2020/4782 Ajuntament de
Vilaür

P1723600A Fons de Cooperació
Econòmica i
Cultural

5.433,15 € 22/12/2020

2020/3115 Ajuntament de
Montagut i Oix

P1711600E Fons de Cooperació
Econòmica i
Cultural

9.619,80 € 31/12/2020

2020/1615 Aniua. Noel Moreno 365XXXXXZ El Record dels
Espais. Can
V i n y a l s
3D_Creació de
públics

1.813,08 € 18/12/2020

2020/1697 Associació Cultural
Pau Casals

G17467408 Temporada de
concerts

3.643,94 € 18/12/2020

2020/1830 Asso. Cultural La
Química

G55101000 Festival El Mini 1.910,85 € 18/12/2020

2020/1067 TEM Productions,
SL

B65911620 Empúries. Concerts
al Fòrum Romà

2.906,27 € 18/12/2020

2020/1955 Aj. Vallfogona del
Ripollès

P1722200A Festival de Cinema
i Teatre a
Vallfogona

564,30 € 18/12/2020

2020/1406 Amics de la Música
de Ripoll

V17848680 Festival de música i
curs d'interpretació
musical

2.177,48 € 18/12/2020

2020/1734 Associació Cultural
Opus Artis

G17713710 19è Festival de
Música de Besalú

2.755,18 € 18/12/2020

2020/1712 Amesmarmesvela,
SLU

B67346809 Musicart 2.106,38 € 18/12/2020

2020/1700 Amesmarmesvela,
SLU

B67346809 Musàleg 1.910,85 € 18/12/2020
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2019/8392 Ajuntament de Sant
Jordi Desvalls

P1717600I Cicle de concerts
de Cobla - Cobla
Montgrins

1.700,00 € 21/12/2020

2019/8395 Ajuntament de
Vilajuïga

P1723700I Cicle de concerts
de Cobla – Cobla la
Principal de Cassà

600,00 € 21/12/2020

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

19. Modificació parcial dels punts primer i tercer de l'acord de concessió de la subvenció.
2021/X020200/61

El Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament del  Festival Ésdansa, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2021/61).

En data 2 de març de 2021 s’aprova per acord de la Junta de Govern la concessió de subvenció
nominativa al Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, per al finançament del
Festival Ésdansa, l’any 2021.

S’ha detectat un error en el punt primer i tercer de l’acord en què consta que el període
d’execució serà d’1 de gener fins al 30 de setembre de 2021, quan hauria de dir d’1 d’octubre
fins al 30 de setembre de 2021.

Per tant, on en aquests moments diu:

“PRIMER. Concedir la subvenció a Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, per al
finançament del  Festival Ésdansa, l’any 2021, que es detalla a continuació:

Número d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període d’execució
de l’activitat

2021/61 Cercle de Cultura
Tradicional i Popular
Marboleny

G17201377 Festival Ésdansa,
2021

Des de l’1 de gener
fins al 30 de
setembre de 2021

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

117.190,00€ 117.190,00 € 26.000,00 € 22,18 % 117.190,00 €

(...)

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud i no
podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30 de setembre
de 2021.

(...)”, ha de dir:
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PRIMER. Concedir la subvenció a Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, per al
finançament del  Festival Ésdansa, l’any 2021, que es detalla a continuació:

Número d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la
subvenció

Període d’execució
de l’activitat

2021/61 Cercle de Cultura
Tradicional i Popular
Marboleny

G17201377 Festival Ésdansa,
2021

Des de l’1 d’octubre
de 2020 fins al 30 de
setembre de 2021

Cost total de l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

117.190,00€ 117.190,00 € 26.000,00 € 22,18 % 117.190,00 €

(...)

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud i no
podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 d’octubre de 2020 fins al 30 de
setembre de 2021.

 (...)”.

D’acord amb el que estableix l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques “Revocació i rectificació d’errors: Les
administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

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 es proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER.  Modificar els punts primer i tercer de la resolució de la Junta de Govern, de data 2
de març de 2021, de manera que on ara consta:

“PRIMER. Concedir la subvenció a Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, per al
finançament del  Festival Ésdansa, l’any 2021, que es detalla a continuació:

Número d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període d’execució
de l’activitat

2021/61 Cercle de Cultura
Tradicional i Popular
Marboleny

G17201377 Festival Ésdansa,
2021

Des de l’1 de gener
fins al 30 de
setembre de 2021

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

117.190,00€ 117.190,00 € 26.000,00 € 22,18 % 117.190,00 €
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(...)

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud i no
podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30 de setembre
de 2021.

(...)”, ha de dir:

PRIMER. Concedir la subvenció a Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, per al
finançament del  Festival Ésdansa, l’any 2021, que es detalla a continuació:

Número d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la
subvenció

Període d’execució
de l’activitat

2021/61 Cercle de Cultura
Tradicional i Popular
Marboleny

G17201377 Festival Ésdansa,
2021

Des de l’1 d’octubre
de 2020 fins al 30 de
setembre de 2021

Cost total de l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

117.190,00€ 117.190,00 € 26.000,00 € 22,18 % 117.190,00 €

(...)

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud i no
podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 d’octubre de 2020 fins al 30 de
setembre de 2021.

 (...)”.

SEGON. Notificar aquest acord al Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny.

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

20. Aprovació subvenció nominativa per al finançament del Festival Aphònica.
2021/X020200/28

Alter Sinergies, SL  ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la
programació del  Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, l’any 2021, i s’ha instruït
l'expedient corresponent (2021/28).

El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, té com a objectiu la voluntat de dur a terme un
festival dedicat a la veu amb totes les seves vessants; un festival de referència que no només se
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situï en el mapa musical gironí i català, sinó que sigui capaç d’aconseguir un efecte positiu
respecte a tot el moviment musical de creació. El festival ofereix una gran varietat estilística de
gèneres (jazz, pop, beatbox, rock, cançó d’autor, tradicional...), per tal que tothom pugui trobar
una proposta del seu interès.

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
subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les quals s’hi engloben
els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de
l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; així com fomentar la implicació dels
municipis en els projectes d’arts escèniques.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor d’ Alter Sinergies, SL    de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar
mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

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, la Junta de Govern, amb
l’abstenció del president, acorda:

PRIMER. Concedir la subvenció a Alter Sinergies, SL  , per al finançament de la programació
del Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica , l’any 2021, que es detalla a continuació:

N ú m e r o
d ' e x p e d i e n t
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2021/28 Alter Sinergies, SL B17791559 Programació del
Festival de la
Veu de
B a n y o l e s ,
(a)phònica

Des de l’1 de
gener fins al 27
de juliol de 2021

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

138.000,00€ 138.000,00€ 25.000,00 € 18,11 % 138.000,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS,
(25.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47026 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2021.

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud i no
podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 
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El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 27 de juliol de
2021.

QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat,
nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de
l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que Alter Sinergies, SL accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un
mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 25.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 18,11 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació.
Alter Sinergies, SL ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 138.000,00€
corresponents a l’import de les despeses de que consten en el pressupost de la sol·licitud de
subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la
documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del proveïdor, el
número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb identificació de
l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de les
activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració,
a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència (web de la Diputació, a l’apartat de
documentació).
g) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació Cultural, en el
moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:
 - Nombre d’assistents
 - La vostra activitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines.
 - La vostra activitat promou una cultura inclusiva? En cas afirmatiu, com.

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En el
cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es minorarà
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en el punt
quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació.
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La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 23 de setembre de 2021. Es
considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi
estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació.

Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran els canvis
següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i directament relacionats
amb la situació de crisi sanitària:

a) Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi podran
incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal
de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.

b) En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses relacionades
amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes, gel hidroalcohòlic,
termòmetres, etc.)

c) En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la pandèmia,
sempre i quan estigui degudament motivat a la justificació es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:

a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats
pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.

b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge,
guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà l’inici
del procediment de revocació de la subvenció concedida.

Tan bon punt Alter Sinergies, SL, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà
requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti
les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt
següent.

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i
de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut
en compte per a la concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o
anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de
la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona
en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i
que ja hagi estat realitzada.
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin correspondre,
s’apliquen les regles següents:

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
Alter Sinergies, SL  té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida respecte
a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans
competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la
sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de difusió
que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la col·laboració
d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que
estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de
finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.

Alter Sinergies, SL  , i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la
Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta
obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les
sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no podran
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb
qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de
mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
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Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta
establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, com són, entre d’altres, les següents:

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

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

a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i

arbitrarietat en la presa de decisions.
e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim sancionador
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu
de les infraccions comeses.

CATORZÈ. Clàusula de dades personals: Les dades personals que els sol·licitants de la
subvenció comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en representació d’una
persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament
en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art.
6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud
impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici
dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les dades,
portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat
es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del
tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona.
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QUINZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot afectar el
funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte d’aquesta resolució
es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin modificar el
percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els terminis d’execució i
justificació, així com acceptar despeses de preparació de l’activitat, tot i que finalment no
s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan estigui degudament motivat.

DISSETÈ. Notificar aquest acord a Alter Sinergies, SL 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents, amb l’abstenció del president.

21. Aprovació subvenció nominativa a la Fundació Circus Arts Foundation- Festival
Internacional del Circ. 2021/X020200/54

Circus Arts Foundation, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 10è
Festival Internacional del Circ Elefant d’Or Ciutat de Girona, l’any 2021, i s’ha instruït
l'expedient corresponent (2021/54).

La pandèmia ha provocat que la propera edició del Festival del Circ proposi canvis respecte les
dates habituals de febrer i emplaçament: per tal d’oferir el màxim de garanties de
distanciament, accessos i ventilació,es realitzarà al Pavelló municipal de Fontajau, transformat
en circ estable per a l’ocasió, del 24 al 28 de juny 2021. Fins a darrer moment el promotor ha
treballat per a poder realitzar el Festival 2021 en les dates i format previstos. Malauradament
l’evolució de la pandèmia i les restriccions que en deriven, no han permès celebrar-lo a finals
de febrer. Amb tot però, fidels a l'eslògan del circ “l’espectacle ha de continuar”(“Show must
go on”), atenent a la petició de molts espectadors, conscients del suport que requereix la cultura
i els seus artistes i sensibles a la necessitat, en el difícil context actual, de transmetre el color,
força i energia propis del circ, l’equip organitzador l'ha posposat a finals de juny. 

Al llarg de 2020 i 2021 la majoria de grans festivals internacionals de circ que se celebren arreu
del món s'han cancel·lat. Elefant d’Or 2021 vol retre’ls homenatge creant una edició especial
titulada “Festival de Festivals” que presentarà els números guanyadors de les darreres edicions
dels Festivals de Moscou, Xina, França, Ucraïna.. En total 18 atraccions presentades per més de
40 artistes procedents d’11 països agrupades, com és costum, en dues semifinals (espectacle
Blau i Vermell).

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
subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les quals s’hi engloben
els festivals d’arts escèniques i circ.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor de la Circus Arts Foundation, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.

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 es proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Concedir la subvenció a la Circus Arts Foundation, per al 10è Festival Internacional
del Circ Elefant d’Or Ciutat de Girona, l’any 2021, que es detalla a continuació:

Número d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període d’execució
de l’activitat

2021/54 Circus Arts Foundation G55117923 10è Festival
Internacional del
Circ Elefant d’Or
Ciutat de Girona

Des de l’1 de gener
fins al 28 de juliol
2021

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

285.000,00€ 285.000,00€ 55.000,00 € 19,29 % 285.000,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA-CINC MIL EUROS,
(55.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48113 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2021.

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud i no
podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 21 de juliol de
2021.

QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat,
nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de
l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, es
requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció.

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
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De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, tan
bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de conformitat amb el punt
cinquè, es procedirà al pagament de  TRENTA-VUIT MIL ONC-CENTS EUROS
(38.500,00€), en concepte de bestreta, que correspon al 70 % de l’import de la subvenció, com
a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. El
pagament es farà sense necessitat de constitució de fiança o garantia.

Quan Circus  Arts Foundation, hagi presentat telemàticament al Registre General de la
Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de  SETZE MIL CINC-CENTS
EUROS, (16.500,00€), corresponents al 30% restant.

El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre General de
la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que s’estableix en el punt setè
d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
Circus Arts Foundation, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 285.000,00€
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de
subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la
documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del proveïdor, el
número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb identificació de
l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de les
activitats.
f) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel foment de la
inclusió social i cultural.
g)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració,
a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència ( a l’apartat de document normalitzat de la
Diputació).
h) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit com
exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del “Instituto de Auditoria
de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut
ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament.
L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions
obtingudes.

En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la designació de
l’auditor la farà aquest beneficiari.

En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor sotmès a la
Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la memòria d’actuació, així
com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el mateix auditor.

L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes
justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a l’Ordre
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EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de
comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en
l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament de la LLei 38/2008, de
17 de novembre, general de subvencions, aprovat per RD 887/2006 de 21 de juliol.

Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses subvencionables fins
a un import màxim de 1.000,00 euros.

i) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació Cultural, en el
moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:

- Nombre d’assistents.
- La vostra activitat inclou polítiques de gènere’ En cas afirmatiu, quines.
- La vostra activitat promou una cultura inclusiva? En cas afirmatiu, com.

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En el
cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es minorarà
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en el punt
quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de setembre de 2021. Es
considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi
estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació.

 Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran els
canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i directament
relacionats amb la situació de crisi sanitària:

a) Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi podran
incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal
de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.

b) En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses relacionades
amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes, gel hidroalcohòlic,
termòmetres, etc.)

c) En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la pandèmia,
sempre i quan estigui degudament motivat a la justificació es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:

a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats
pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.

b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge,
guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà l’inici
del procediment de revocació de la subvenció concedida.

Tan bon punt la Circus Arts Foundation, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà
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requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti
les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt
següent.

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de Girona té
la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas
d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En
relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits
previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a
l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona
en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i
que ja hagi estat realitzada.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin correspondre,
s’apliquen les regles següents:

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
Circus Arts Foundation, té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida respecte
a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans
competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la
sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de difusió
que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la col·laboració
d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
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g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura.
i) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que
estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de
finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.

Circus Arts Foundation, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la
Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta
obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les
sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no podran
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb
qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de
mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta
establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, com són, entre d’altres, les següents:

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

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

a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i

arbitrarietat en la presa de decisions.
e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que

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

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

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

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

d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui una subvenció
superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte justificatiu, estan
obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència).
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L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim sancionador
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu
de les infraccions comeses.

CATORZÈ. Clàusula de dades personals: Les dades personals que els sol·licitants de la
subvenció comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en representació d’una
persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament
en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art.
6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud
impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici
dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les dades,
portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat
es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del
tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona.

QUINZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot afectar el
funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte d’aquesta resolució
es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin modificar el
percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els terminis d’execució i
justificació, així com acceptar despeses de preparació de l’activitat, tot i que finalment no
s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan estigui degudament motivat.

DISSETÈ. Notificar aquest acord a la Circus Arts Foundation.

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

 Monuments

22. Ratificar decret pròrroga Presidència. 2020/X020300/8376

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència número 2020/3577, la
qual es transcriu literalment a continuació:

“Vista la petició de pròrroga del termini d’execució i justificació de la subvenció extraordinària
atorgada, per la Junta de Govern del 3 de novembre del 2020, al Consorci de l’Alta Garrotxa
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per a la rehabilitació de la rectoria de Sant Aniol d’Aguja com a refugi; que finalitza el dia 30
de novembre de 2020.
Vist l’informe del cap de Monuments, d'acord amb els antecedents i les bases de la
convocatòria, i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local
atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local)
RESOLC
PRIMER. Concedir a l’entitat que es detalla a continuació una pròrroga, d’execució i
justificació, fins al 14/12/2020 per a la justificació de la subvenció que s’indica a continuació,
Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2020/8376 Consorci de l’Alta Garrotxa P1700039I

Objecte de la subvenció Naturalesa

Rehabilitació de la rectoria de Sant Aniol d’Aguja inversió

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament

27.118,80 € 25.000,00 € 92,19 %

SEGON. La concessió d’aquest canvi no modifica cap altra condició de l’ajut esmentat i, en cas
que l’entitat no la justifiqui dins del nou termini assenyalat, s’iniciarà l’expedient d’anul·lació
de la subvenció no justificada.
TERCER. L'eficàcia d'aquest acord queda subjecte a l'existència de crèdit suficient i adequat.
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’interessat amb indicació dels recursos procedents.
SISÈ. Traslladar aquest decret a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu
coneixement i efectes”.

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

 Biblioteques

23. Adhesió al xarxa biblioteques XPIL. 2019/X020100/5657

Vist que el Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 21 de juliol de 2020, va aprovar les bases
reguladores de l’adhesió dels ajuntaments de població inferior a 3.000 habitants a la xarxa de
punts d’informació i lectura (XPIL), publicades íntegrament en el BOPG núm. 186 de 25 de
setembre de 2020.

Vista la sol·licitud de l’Ajuntament de Fornells de la Selva de data 14.12.2020 sol·licitant
l’adhesió a la Xarxa de Punts d’informació i Lectura (XPIL), en els termes establerts a les bases
reguladores i assumint totes les responsabilitats que s’hi deriven.

Vist l’informe de la Cap del Servei de data 02.02.2021 on informa favorablement la
sol·licitud d'adhesió a la Xarxa de Punts d'Informació i Lectura (XPIL) del municipi de
Fornells de la Selva.

Atesos els antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura,
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Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord
següent:

PRIMER. Acceptar la sol·licitud d'adhesió a la Xarxa de Punts d'Informació i Lectura
(XPIL) del municipi de Fornells de la Selva (exp. 2019/5657).

SEGON.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament De Fornells de la Selva.

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

 Medi Ambient

24. Minoració de la subvenció per al finançament extraordinari de manteniment i inversió
de la xarxa de vies verdes. 2020/X020200/6395

En relació a la subvenció concedida al Consorci de les Vies Verdes de Girona per acord de
Junta de Govern de dia 4 d'agost de 2020, per import de 600.000,00 €, per al finançament
extraordinari de manteniment i inversió de la xarxa de vies verdes, i en referència a la
justificació presentada el 5 de novembre de 2020 en la que hi havia dues actuacions per un
import total de 42.539,88€ que no estaven finalitzades i que no disposaven de factures i
6.544,46 euros que no es varen justificar.

Vist que en data 1 de març de 2021, d’acord amb el que estableixen els articles 30 i 22 de
l’Ordenança general de subvencions, es va trametre al Consorci de les Vies Verdes de Girona la
proposta de minoració en la que se’ls comunicava que si no es presentaven al·legacions en
quinze dies es proposava minorar la subvenció en un import de 49.084,34 €, de forma que la
subvenció atorgada resultaria de 550.915,66 euros €. 

Vist que en data 2 de març de 2021 el Consorci de les Vies Verdes de Girona va comunicar a la
Diputació de Girona que NO presenta cap al·legació ni reclamació i que ACCEPTEN la
proposta de minoració.

L’òrgan competent per aprovar la minoració, d’acord amb els articles 22 i 30 de l’ordenança
general de subvencions de la diputació de Girona és la Junta de Govern, atès que aquest és
l’òrgan competent que va concedir la subvenció. 

Vist l’informe del cap de centre gestor de data 9 de març de 2021.

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

ACORD

Primer. Minorar l’import de la subvenció atorgada per tal d’ajustar-la al que ha estat
efectivament i correctament justificat, per la qual cosa l’import i el beneficiari queda de la
següent manera:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF
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2020/6395 Consorci de les Vies Verdes P1700047B

Objecte de la subvenció Naturalesa

Finançament extraordinari de manteniment i inversió de la xarxa
de vies verdes

Corrent i inversió

Import de la subvenció concedida inicialment (en €)

600.000 (227.012,55€ de despeses corrents i 372.987,45€ de despeses d’inversió)

Import de la subvenció minorada (en €)

550.915,66 (227.012,55€ de despeses corrents i 323.903,11€ de despeses d’inversió)

Segon. Cancel·lar l’autorització i la disposició de la despesa per import de 49.084,34 euros amb
càrrec a l’aplicació 500/1700/76710 de l’anualitat 2020.

Tercer. Notificar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes.

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

25. Concedir subvenció a l'ICGC per a l'elaboració de la cartografia de delimitació
municipal de la província de Girona, el 2021. 2021/X020200/1571

Vista la sol·licitud del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de data 3 de febrer de 2021,
en què sol·licita una subvenció exclosa de concurrència per a Delimitació municipal de la
província de Girona, amb un import de 87.142,09 euros. Exp. 2021/1571.

Vist l'informe favorable del centre gestor de Medi Ambient, de data 4 de febrer de 2021

Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de concurrència
competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
d’import superior a 18.000 €, 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

PRIMER. Concedir una subvenció exclosa de concurrència nominativa d’acord amb les dades
següents:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2021/1571 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Q0801980D

Objecte de la subvenció Naturalesa

Elaboració de la cartografia de delimitació municipal de la
província de Girona.

Corrent
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Cost de l’objecte de la subvenció (en €) Import de la subvenció (en €) % de finançament

140.525,59 87.142,09 Quantia fixa

SEGON. Autoritzar i Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:

Aplicació pressupostària Nom aplicació pressupostària Import

500/1700/45391
A Institut Cartogràfic Geològic Cat. -
Mapa municipal 87.142,09

TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es concedeix té
caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost
de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza
no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa. Es permet justificar un 100%
del total de la despesa amb despeses fetes amb mitjans propis.

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el període d’execució, encara
que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de 2021 i
finalitza el 2 de novembre de 2021.

QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o
ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions i altres ingressos compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot
superar el cost total de l’activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que el beneficiari accepta la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest
acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el
contrari.

SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza
el 2 de novembre de 2021, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, mitjançant la
presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible
la seu electrònica del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la
documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què consti un apartat amb el
càlcul dels indicadors següents:
 Nombre de municipis amb cartografia actualitzada

b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura o nòmina, segons sigui és el cas.

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

d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè d’aquest
acord.

http://www.ddgi.cat
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e) Per a les despeses de personal propi, declaració responsable signada per cada
persona i pel seu cap que acrediti la dedicació de forma argumentada i els
justificants de despesa corresponents.

f) Certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha realitzat
d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació
administrativa.

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la subvenció
es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al punt
quart, superin la despesa efectiva.

El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o deficiències,
haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els esmeni, o bé que
presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fes, es
consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que s’estableixen
als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de subvencions.

La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar
comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa no
justificada. En aquest cas es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al que
efectivament hagi estat justificat correctament.

SETÈ. Afectació dels béns. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret
per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys un cop acabat el
projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la
subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més
l’interès legal que correspongui.

En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades en el
paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en qualsevol cas,
en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la subvenció concedida.

VUITÈ. Pagament. A la presentació del compte justificatiu corresponent, es tramitarà el
pagament final de la subvenció, previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament
de la subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar expressament el
suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les
actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada. Com
a mínim, el beneficiari haurà de fer constar el suport de la diputació de Girona en els materials
que editi o elabori amb aquesta subvenció i en la seva web/ comunicació en xarxes socials.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin correspondre,
s’aplicaran les regles següents:

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

DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida en
relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans
competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o demanats a
altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

ONZÈ. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions
objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.

DOTZÈ. Modificació de les subvencions. L’òrgan concedent de la Diputació de Girona té la
facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que
s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.

Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar un canvi
de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del pressupost o del
percentatge de finançament.

En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa concordant. 

TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar
totalment o parcial les subvencions en els supòsits següents:

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

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

Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar
l’interès de demora corresponent.

El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els acords
corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.

CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans
que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de
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finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan
obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la
Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.

QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats
amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de
mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona.

Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a
adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la
Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre
d’altres, els següents:

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

estatutaris.
 La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per

a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i

arbitrarietat en la presa de decisions.
 La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que

dirigeix.
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i

el compliment dels drets dels usuaris.
 La bona fe.
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim sancionador
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu
de les infraccions comeses.

DISSETÈ. Protecció de dades. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de
dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la
normativa i han d’adoptar i implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament
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(UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació de aquestes dades.

La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en el marc de
la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització exclusivament professional,
seran tractades en el marc de la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal i
seran conservades com a part del procediment administratiu. Podran accedir, rectificar,
suprimir i exercir la resta dels seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la
Diputació de Girona, amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per
correu electrònic a dpd@ddgi.cat

DIVUITÈ. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normes que hi siguin aplicables.

DINOVÈ. Notificar aquest acord a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

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

26. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

27. Proposicions urgents

FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i
adoptada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels assistents, i d’acord amb el
que disposa l’article 103.3 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, es passa a tractar l’assumpte següent:

27.1. Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Ripollès,
any 2021

La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen funcions
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb l’establert, entre d’altres,
a l’article 91 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 a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya,
tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica jurídica i econòmica als municipis.
En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un servei de
cooperació i assistència municipals encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en
matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 

mailto:dpd@ddgi.cat
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Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb els municipis
amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental, en
salut pública, promoció turística i altres; alguns consells també realitzen i coordinen actuacions
de transport escolar i prevenció d’incendis.

De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels consells
comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en convenis
específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any l’import de les ajudes
corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors entre la Diputació i els Consells
Comarcals posen de manifest la necessitat i conveniència de mantenir aquest sistema de
col·laboració en benefici dels ens locals gironins.

Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2021 i atès que hi
figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista per a cada consell
comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica amb cada un dels consells per
tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en el pressupost. El conveni que es proposa
preveu el pagament de la totalitat de l’aportació després de la seva signatura per part del consell
comarcal, 

La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una assignació econòmica que es
desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del
consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades
actuacions. Les especials característiques de les actuacions  subvencionades (transport escolar
obligatori, prevenció d’incendis), així com el seu interès públic específic, en dificulten la
inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i justifiquen l’atorgament d'una subvenció
de concessió directa.

Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).

Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa concordant,
preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar mitjançant la signatura
d’un conveni.

Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació
Local, Habitat i Bon Govern, proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell
Comarcal del Ripollès per a la prestació als municipis dels serveis i activitats  d’assistència i
cooperació durant el període gener a desembre de 2021 i per a transport escolar no obligatori
del curs 2020-2021:

“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Ripollès per
a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als municipis (any 2021)
2021/1301
Parts
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Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia JG de 2021, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas.
Joaquim Colomer Cullell, president del Consell Comarcal del Ripollès, amb NIF P6700004B
assistit per la secretària.
Antecedents
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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
(LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, especialment els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. En el mateix
sentit aquestes competències es preveuen com a pròpies de les diputacions també en l’article
36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, jurídica i econòmica als
municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada comarca hi ha d’haver un
servei de cooperació i assistència municipal encarregat d’assessorar els municipis que ho
sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis. 

L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions cooperin en
l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics dels quals poden
ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 38/2003, General de Subvencions, en el
seu article 2.8 , estableix que no es troben compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions
dineràries entre administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de
l’administració a la que vagin destinades. 

Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els mecanismes de
suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en matèria d’assistència i
cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC).

La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells Comarcals ,
ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès identificar determinats
àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que s’han prioritzat o potenciat
específicament per part d’una o altra administració.

Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les prestacions  que
oferirà cadascuna de les institucions.

En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i assistència a tots
els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals s’assenyalen, a títol enunciatiu i no
limitatiu, els següents:

• Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa
• Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
• Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària
• Assistència econòmica-comptable (PAC)
• Assistència de la secretaria-intervenció. 
• Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació.
• Supervisió de projectes d’obres
• Gestió de cementiris i serveis funeraris
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El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  als
municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de forma
general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents,
- En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:
la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit social:
la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per delegació de la Generalitat de
Catalunya)
 Àmbit de la salut pública:
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions ofereixen serveis
directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, entre d’altres l’assistència
jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, prevenció d’incendis,
l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, noves tecnologies i informàtica,
l’assistència en matèria de protecció de dades personals (DPD), serveis energètics,
assessorament en matèria de consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments .
Sobre aquests serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions
evitant duplicitats en la prestació.
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són els dos
objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest any 2021, i inclou una assignació
econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament d’un conjunt de
serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions específiques en concepte de
subvenció per a determinades actuacions.
En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Ripollès subscriuen
aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents
Pactes
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la prestació dels
serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la seva qualitat i evitant
duplicitats en la seva prestació.
Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el finançament dels
serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el pacte Segon mitjançant
l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al pacte Tercer.
Segon. Serveis i activitats
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació previstes en
aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i cooperació als municipis de la
comarca del Ripollès.
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que seran
objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la Diputació
previstes en aquest conveni, són els següents:
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 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental: 
la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la informació als consumidors
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels Plans
d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació 
 Àmbit de la salut pública:
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base
 Àmbit jurídic i econòmic, documental i noves tecnologies:
l’assistència en matèria jurídico i econòmica
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu, 
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i informàtica.
 Àmbit de desenvolupament local:
la promoció turística de la comarca
2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els següents:
 En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental: 
la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i altres serveis de
prevenció d’incendis,  
 Àmbit social:
transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
Tercer. Assignació econòmica
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal del Ripollès d’un
import de 511.020,00 € per col·laborar en el finançament en els àmbits que s’assenyalen en el
pacte segon, pel període de gener a desembre de 2021.
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents:
 Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 481.263,00 €.
 Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2020-2021, en el

marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:
28.271,85 € (subvenció màxima del 50% de la despesa)

 Subvenció per al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 1.485,15 €
subvenció màxima del 50% de la despesa)

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de tots els ingressos
vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el seu cost total.
Quart. Pagament
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona es
realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en concepte
d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions.
Cinquè. Liquidació i justificació
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer trimestre de
l’any 2022, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats objecte d’aquest
conveni.
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La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es destinen les
aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  el pacte Segon. La
memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i determinarà el seu resultat
econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les despeses a càrrec del Consell Comarcal.
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per
part del Consell Comarcal, encara que no n’hagi fet el pagament efectiu. 
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del Consell
Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la imputació al
pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen. 
L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que preveu el
pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis objecte del conveni, entès
aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes amb altres ingressos imputables als
serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la
Diputació, aquesta es reduirà al dèficit justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de
les quantitats satisfetes en excés.
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis, de transport escolar no obligatori i programa
de gestió d’expedients (GESS), objecte de les subvencions assenyalades al pacte Tercer, caldrà
presentar els corresponents comptes justificatius, en el model determinat per la Diputació. Els
comptes justificatius hauran d’acreditar una despesa de com a mínim el doble de l’import de la
subvenció en el cas del servei de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori, i una
despesa de com a mínim el mateix import que la subvenció pel programa de gestió d’expedients
(GESS). En cas de justificar un import inferior, les subvencions es reduiran proporcionalment.
Sisè. Verificació i control de les subvencions
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients,
fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el
qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el control financer d'aquesta
subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en
correspondència amb la disposició addicional catorzena del mateix cos legal.
Setè. Publicitat
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la prestació de
serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la participació de la Diputació
de Girona com a membre col·laborador en el finançament.
Vuitè. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se per
mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent.
Novè. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran tractades
per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar les seves aportacions
econòmiques i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de la missió d’interès públic (art.
6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). 
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació.
Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les
dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i oposició)
l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació
detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
Desè. Vigència
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La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de març de
2022 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, nascudes en
aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, abans que acabi el termini
de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per justificar la realització dels
serveis i actuacions realitzades d’acord amb el conveni. 
Onzè. Causes de resolució
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de les
accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.
Dotzè. Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que estarà
integrada per:
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent.
Per part de la Diputació de Girona: el diputat delegat de Suport a les Entitats Locals i el cap del
Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea de Cooperació Local.
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, els tècnics
del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel presidents respectius.
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts.
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels compromisos
adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de coordinació entre ambdues
institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar la qualitat de la prestació dels
serveis.
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i compliment
que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni.
Tretzè. Règim jurídic
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions interadministratives
als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i
als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al
pacte tercer es subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable
Catorzè. Jurisdicció competent
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest conveni
que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa administrativa, atesa la
naturalesa administrativa d’aquest.
Quinzè. Publicació
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l’article 48.8
de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. La Diputació és
l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de complir amb les obligacions de publicitat
en matèria de convenis de col·laboració i cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.”

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2021
220/9430/46507 d’import 511.020,00 € a favor del Consell Comarcal del Ripollès, NIF:
P6700004B.

TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal del Ripollès.
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QUART. El Consell Comarcal del Ripollès haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el
primer trimestre de l'any 2022, la memòria i els comptes justificatius que acreditin l’aplicació
de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest conveni, d’acord amb el previst al
pacte cinquè del conveni.

CINQUÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la signatura del
conveni.

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

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:50 h, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.
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