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Número: 1045 
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària
Data: 15 de juny de 2021
Hora: 10:10
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2021/6084

Hi assisteixen

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

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat
Sr. Josep Sala i Leal Diputat
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort Diputat
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

Punt d'ordre del dia Expedient
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1 Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de
l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de juny 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 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Mieres
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
any 2020. Exp. núm. 2020/883

2020/X020300/883

4 Revocació final subvencions Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2020 per a despeses
corrents i actuacions en camins. (Exp. 200/357)

2020/X020100/357

Servei d’Enginyeria – Protecció Civil

5 Conveni entre la Diputació de Girona i el Col·legi
d’Enginyers de Camins- VISAT

2021/D030403/5682

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

6 Modificació addenda al conveni cens de polígons
d'activitat económica

2017/X020200/6058

Organització i Recursos Humans Corporatius

7 Autoritzar l'exercici d'una activitat privada
compatible amb el càrrec a Alexandre Ferre Arjona

2021/G030104/5894

Secretaria General

8 Informar sobre la modificació de l'agrupació
intermunicipal formada pels Ajuntaments de
Vilaür, Saus, Camallera i Llampaies, Sant Mori i
Sant Miquel de Fluvià

2021/T080400/5552

Participació Ciutadana, Bon Govern i
Transparència

9 Ampliació i resolució Convocatòria de subvencions
per a polítiques de foment de la participació
ciutadana 2021

2021/X020100/365
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Cooperació Cultural

10 Aprovació d'una subvenció nominativa al Consell
Comarcal de La Selva pel finançament del
Programa Selva Cultura

2021/X020203/4028

11 Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per al
finançament del Festival Internacional de la Màgia
- FIMAG

2021/X020200/231

12 Aprovació subvenció nominativa a l'Associació
Franz Schubert- Schubertiada de Vilabertran

2021/X020200/50

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

2020/X020200/10084

14 Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Palamós per al Festival Amb So de
Cobla

2021/X020200/250

Servei d’Esports

15 Subvenció nominativa a Volta Ciclista a Catalunya
Associació Esportiva pels actes del centenari de La
Volta

2021/X020203/5793

Medi Ambient

16 Aprovar subvenció nominativa a l'Aj. Arbúcies -
Museu La Gabella anualitat 2021

2021/X020203/2948

17 Canvi d'imputació pressupostària Campanya Del
Pla a l'acció 2018-19 L1. Saus, Camallera i
Llampaies

2018/X020200/5594

18 Minoració de la subvenció al Consorci de les Vies
Verdes de Girona pel finançament extraordinari de
manteniment i inversió de la xarxa de vies verdes
2019

2019/X020100/5569

19 Aprovar l'exigència de reintegrament per part del
Consorci de les Vies verdes d'una part de la
subvenció pel finançament extraordinari de
manteniment i inversió de la xarxa de vies verdes
2018

2017/X020100/6298

20 Subvenció ajuntament de Cassà de la Selva per a la
Fira del Tap i el Suro 2021

2021/B010100/4436

21 Concessió subvenció per accions de recerca i gestió 2021/X020203/5838
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canvi global agroforestal 2021 al Consorci
Tecnològic Forestal de Catalunya

Servei de Programes Europeus

22 Aprovar addenda PECT Alimentari 2021/X020204/4903

Xarxa Viària

23 Conveni amb l'Ajuntament de Vilamalla per a
l'execució d'obres de tractament superficial asfàltic
a diversos carrers al polígon Empordà Internacional

2021/D030400/3582

24 Aprovació conveni amb Aj. Cabanes per obres de
tractament superficial asfàltic a diversos camins

2021/K010400/2161

25 Proposicions urgents

26 Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

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

S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’esborrany de l’acta de la Junta de Govern del dia 1
de juny 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

— Assistència i Cooperació als Municipis

3. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Mieres dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2020. Exp. núm. 2020/883. 2020/X020300/883

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 Mieres se li va concedir la subvenció del Fons de Cooperació
Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €
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2020/883 Inversions Substitució canonades
fibrociment xarxa
subministrament aigua sector
Plaça Major

 17.500,00  17.500,00

Connexió caldera de biomassa
al consultori

 8.000,00  7.374,05

Estructura de teles acrobàtiques  2.500,00  2.500,00
Total 27.374,05

Vista la petició de l’Ajuntament de Mieres 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 Mieres el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/883, pel
concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Substitució canonades
fibrociment xarxa
subministrament aigua
sector Plaça Major

 17.500,00  17.500,00 0

Connexió caldera de
biomassa al consultori

 8.000,00  7.374,05 0

Estructura de teles
acrobàtiques

Estructura de teles
acrobàtiques

 2.500,00  2.500,00 1.874,05

Substitució tub xarxa
subministrament

8.500,00 8.000,00

Adaptació zona
contenidors

17.500,00 17.500,00

Total 27.374,05 27.374,05

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
membres.
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4. Revocació final subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020 per a
despeses corrents i actuacions en camins. (Exp. 200/357). 2020/X020100/357

Per Resolució del President de la Diputació de Girona de data 14 d’abril de 2021 es va iniciar
l’expedient de revocació de les subvencions concedides a diversos ajuntaments dins el Fons de
Cooperació Econòmica i cultural, any 2020, per a despeses corrents i actuacions en camins per
no haver justificat la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació establert a la resolució,
en el termini que finalitzava el 15 de novembre de 2020.

Municipi Exp.
2020/

Actuacions
sol·licitud

Subvenció
concedida

Subvenció
justificada

Subvenció
reconeguda

Import a
revocar

Albanyà 750 Actuacions en
camins

3.000,00 € 3.300,00 € 2.970,00 €  30,00 €

Bisbal d'Empordà, la 768 1. Manteniment
parcs i jardins
(zones verdes) 2.
E n l l u m e n a t
públic

   173.281,00 €  172.464,79 €  172.464,79 €     816,21 €

Boadella i les
Escaules

772 Actuacions en
camins

       1.100,00 €         944,41
€

        849,46
€

    250,54 €

Cabanelles 778 1. Enllumenat
públic 2.
Despesa elèctrica
per abastament
aigua potable

     10.407,30 €    10.372,95 €    10.372,95 €       34,35 €

Calonge i Sant Antoni 783 Actuacions en
camins

       1.100,00 €      1.124,00
€

     1.011,60 €       88,40 €

Castellfollit de la
Roca

681 Actuacions en
camins

          900,00 €  0 0     900,00 €

Figueres 838 Actuacions en
camins

          700,00 € 0 0     700,00 €

Montagut i Oix 886 1. Enllumenat
públic  

     13.000,00 €    12.160,77 €    12.160,77 €     839,23 €

Montagut i Oix 886 Actuacions en
camins

       3.000,00 €      2.286,90
€

     2.058,21 €     941,79 €

Osor 893 Actuacions en
camins

       3.000,00 €      2.461,57
€

     2.215,41 €     784,59 €

Rabós 926 Actuacions en
camins

       1.600,00 €      1.482,25
€

     1.334,03 €     265,98 €

Riudaura 933 Actuacions en
camins

       1.600,00 €  0 0  1.600,00 €

Sant Llorenç de la
Muga

958 1. Enllumenat
vies públiques  

       7.864,07 €      6.336,49
€

     6.336,49 €  1.527,58 €

Sant Martí de
Llémena

959 Actuacions en
camins

       1.600,00 €      1.776,28
€

     1.598,65 €         1,35 €

Sant Pere Pescador 966 Actuacions en
camins

       1.000,00 €  0 0  1.000,00 €

Toses 990 Actuacions en
camins

       3.000,00 €      3.333,00
€

     2.999,70 €         0,30 €

Urús 995 Actuacions en
camins

       1.100,00 €      1.201,20
€

     1.081,08 €       18,92 €
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En data 16 d’abril de 2021 es va notificar als ajuntaments relacionats aquesta resolució i es va
donar un termini de quinze dies perquè presentessin les al·legacions que consideressin
oportunes fins l’11 de maig de 2021.

Transcorregut aquest termini cap ajuntament ha presentat al·legacions

Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació
amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la desenvolupa.

Vist l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, que
estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la subvenció, i
li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les al·legacions que
consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan
competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne l’expedient sense cap tràmit ulterior”.

Per tot l’anterior, el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de
Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Revocar l’import de les subvencions concedides i no justificades als ajuntaments
relacionats per no haver justificat la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació dins del
termini establert i anul·lar els saldos de la disposició de despesa de les subvencions del Fons de
Cooperació Econòmica i cultural, any 2020, per a despeses corrents i actuacions en camins
següents:

Municipi
Exp.
2020/ Actuacions sol·licitud

Import a
revocar Motiu revocació Fase

Núm. operació 
aplicació

pressupostària
220/9420/46201

Albanyà 750 Actuacions en camins 30,00 €
aplicació del 90% a
l'import justificat D 220200010025

Bisbal d'Empordà,
la 768

1. Manteniment parcs i
jardins (zones verdes) 2.
Enllumenat públic

816,21 € justifica insuficient D 220200010066

Boadella i les
Escaules 772 Actuacions en camins 250,54 €

aplicació del 90% a
l'import justificat D 220200010094

Cabanelles 778

1. Enllumenat públic 2.
Despesa elèctrica per
abastament aigua
potable

34,35 € justifica insuficient D 220200010046

Calonge i Sant
Antoni 783 Actuacions en camins 88,40 €

aplicació del 90% a
l'import justificat D 220200010067

Castellfollit de la
Roca 681 Actuacions en camins 900,00 € no justifica D 220200010505

Figueres 838 Actuacions en camins 700,00 € no justifica D 220200012499

Montagut i Oix 886 1. Enllumenat públic 839,23 € justifica insuficient D 220200010166

Montagut i Oix 886 Actuacions en camins 941,79 €
aplicació del 90% a
l'import justificat D 220200010166

Osor 893 Actuacions en camins 784,59 €
aplicació del 90% a
l'import justificat D 220200010209
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Rabós 926 Actuacions en camins 265,98 €
aplicació del 90% a
l'import justificat D 220200010234

Riudaura 933 Actuacions en camins 1.600,00 € no justifica D 220200010239

Sant Llorenç de la
Muga 958

1. Enllumenat vies
públiques 1.527,58 € justifica insuficient D 220200010278

Sant Martí de
Llémena 959 Actuacions en camins 1,35 €

aplicació del 90% a
l'import justificat D 220200010277

Sant Pere Pescador 966 Actuacions en camins 1.000,00 € no justifica D 220200010271

Toses 990 Actuacions en camins 0,30 €
aplicació del 90% a
l'import justificat D 220200010252

Urús 995 Actuacions en camins 18,92 €
aplicació del 90% a
l'import justificat D 220200010248

SEGON. Notificar el present acord als ajuntaments interessats.

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

— Servei d’Enginyeria – Protecció Civil

5. Conveni entre la Diputació de Girona i el Col·legi d’Enginyers de Camins- VISAT.
2021/D030403/5682

Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i el Col·legi d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports per a l’aplicació de la percepció col·legial per visat, corresponent als treballs
professionals dels col·legiats

Vistos els antecedents, l’informe favorable del cap del Servei d’Enginyeria, el diputat delegat
de suport a les entitats locals proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

Primer. Aprovar al conveni de col·laboració entre Diputació de Girona i el Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports per a l’aplicació de la percepció col·legial per visat,
corresponent als treballs professionals dels col·legiats, que es transcriu literalment tot seguit:

“Conveni entre la Diputació de Girona i el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports per a
l’aplicació de la percepció col·legial per visat, corresponent als treballs professionals dels
col·legiats

I. ENTITATS QUE INTEVENEN
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 ---, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas.

Oriol Altisench i Barbeito, degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (en
endavant, CECCP), amb NIF Q2867009I, en virtut de les facultats conferides pels
Estatuts del propi CECCP.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
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PRIMER. La Diputació de Girona, amb l’objectiu de prestar els serveis de la seva
competència, executa obres locals ordinàries, ja es tracti d’obres de nova planta, de
reforma, de reparació, de conservació o de manteniment (article 234 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 article 8 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals). Per a l’execució
d’aquestes obres, quan el seu objecte i la seva naturalesa ho requereixen, es redacten
els projectes corresponents, bé mitjançant els serveis tècnics de la mateixa Diputació,
bé encarregant-ne l’elaboració a tècnics aliens (tal i com estableixen els articles 12 a
20 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals).
Així mateix, la Diputació de Girona presta assistència tècnica per a la redacció de
projectes als municipis de la demarcació que així ho sol·liciten, especialment els que
tenen menys capacitat econòmica i de gestió (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 article 16 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals).

SEGON. El CECCP és una corporació de Dret Públic, els Estatuts de la qual han estat aprovats
per Reial Decret 1271/2003, i que té atribuïda l’ordenació de l’exercici de la professió
d’enginyer de camins, canals i ports, la representació exclusiva de la mateixa i la defensa dels
interessos professionals dels col·legiats i de la societat. Entre les funcions atribuïdes legalment
al CECCP es troba el visat dels treballs professionals dels col·legiats.
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 

PACTES
PRIMER. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és que la Diputació de Girona es compromet a exigir als
enginyers i a les empreses d’enginyeria contractades, en totes les actuacions que
promogui, el visat davant del CECCP dels treballs o prestacions professionals dels
enginyers que hi intervinguin (redacció de projectes, direcció de les obres,
assistències tècniques, coordinació de seguretat i salut, entre altres). En aquest sentit
doncs, la Diputació de Girona es compromet a incloure aquesta obligació als plecs de
clàusules administratives particulars que regiran aquests tipus de licitacions.

SEGON. Serveis i activitats 
En tots els projectes, direccions d’obra i altres treballs professionals promoguts per la
Diputació de Girona en els quals intervinguin enginyers de camins, canals i ports, els
adjudicataris abonaran al CECCP, en concepte de percepció col·legial per visat (en
endavant, PCV), un 4% de l’import del contracte. Sobre l’import resultant d’aquesta
PCV es repercutirà l’IVA corresponent.
Si en la redacció dels projectes o direccions d’obra intervenen enginyers de diverses
especialitats, aquests treballs es visaran en cadascun dels col·legis professionals en
relació a les tasques que hi realitzin cadascun d’ells.

TERCER. Assignació econòmica
En el cas que els projectes, direccions d’obra o altres actuacions professionals
estiguin desenvolupades íntegrament per personal intern de la Diputació de Girona, el
visat serà sense cost.

QUART. Cobertura
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Els enginyers de camins, canals i ports que intervinguin professionalment en els treballs visats,
queden inclosos en la cobertura de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil professional
que el CECCP té establerta a través del Fondo de Asistencia Mutua Caminos, SA (FAM) per
als seus col·legiats amb caràcter general, i en la de les ampliacions a què tinguin dret pel visat
col·legial dels esmentats treballs.
CINQUÈ. 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.

SISÈ. Vigència
EI present Conveni entrarà en vigor a la data del present document i tindrà una durada
de quatre anys. Tres mesos abans que finalitzi la vigència del present conveni, les
parts podran acordar unànimement la seva pròrroga fins a un màxim de 4 anys
addicionals.

SETÈ. 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.

VUITÈ.- Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que
estarà integrada per el CECCP: El delegat provincial de Girona. Per part de la
Diputació de Girona: el diputat delegat de Suport a les Entitats Locals i el Cap del
Servei d’Enginyeria.
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot,
els tècnics del Col·legi d’Enginyers i de la Diputació convocats expressament pel
presidents respectius.

NOVÈ.- 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.

Segon. Facultar el president de Diputació de Girona per signar, qualsevol altre document que
sigui necessari per executar aquest acord, i resoldre els recursos que s’hi puguin interposar.
D’aquestes resolucions se’n donarà compte a la Junta de Govern en la propera sessió que
celebri.

Tercer: Notificar aquest acord, al Col.legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports - Demarcació
de Girona.

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

6. Modificació addenda al conveni cens de polígons d'activitat econòmica.
2017/X020200/6058

Modificació addenda del conveni de col·laboració entre el Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat i les quatre diputacions de Catalunya sobre l’elaboració d’un
cens de polígons d’activitat econòmica (exp 2017/6058).

Després que en data 16 de març de 2021 la Junta de Govern de la Diputació de Girona aprovés
l’addenda del conveni esmentat, la Diputació de Barcelona ens comunica que en data 9 de març
ha aprovat l’addenda amb un punt afegit en el pacte tercer. 

“Es prorroga la vigència del conveni fins el 3 de juliol del 2025”.

Vist l’informe favorable de la cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local,
el president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar la modificació de l’addenda del conveni de col·laboració entre el Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat i les quatre diputacions de Catalunya sobre
l’elaboració d’un cens de polígons d’activitat econòmica, el text del qual es transcriu íntegre a
continuació:

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D’EMPRESA I CONEIXEMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A L’ELABORACIÓ D’UN CENS DE
POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE 3 DE JULIOL DE 2017

INTERVENEN

El Departament d’Empresa i Coneixement (en endavant, DEMC) i en el seu nom l’honorable
senyor Ramon Tremosa i Balcells, conseller d'Empresa i Coneixement, en virtut del Decret
84/2020, de 3 de setembre (DOGC núm. 8217A de 3 de setembre de 2020), i amb domicili al
Passeig de Gràcia ,105 de Barcelona i NIF S-0811001-G.

La Diputació de Barcelona, i en el seu nom l’ Excma. presidenta senyora Núria Marín i
Martínez, amb domicili a la Rambla de Catalunya,126, 08008 de Barcelona i NIF P000008B, en
virtut de les facultats conferides pel Decret de la presidència de la corporació per la Refosa
núm. 1/2020, aprovada pel Decret de la presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de
2019, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de
2019, assistida per la secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la presidència de la corporació (núm. 446/20) de data 13 de març de
2020, i publicat al BOPB de 16 de març de 2020.

La Diputació de Girona, i en el seu nom l’Il·lm. president senyor Miquel Noguer i Planas, amb
domicili a la Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 de Girona i NIF P1700000A, en virtut de les
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facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data xxxxx i assistit pel secretari de la
Corporació Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari d’acord amb el que disposa
l’article 3.2.i) del Reial decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

La Diputació de Lleida, i en el seu nom l’Il·lm. president senyor Joan Talarn i Gilabert, amb
domicili al Carrer del Carme, 26,25007 de Lleida, i NIF P-2500000A.

La Diputació de Tarragona, i en el seu nom l’Il·lma. presidenta senyora Noemí Llauradó Sans,
amb domicili al Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 de Tarragona, i NIF P-4300000I.

MANIFESTEN

 El 3 de juliol de l’any 2017 el Departament d’Empresa i Coneixement i les Diputacions
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, van signar un conveni de col·laboració per a
l’elaboració del cens de polígons d’activitat econòmica (en endavant SIPAE). 

 Aquesta actuació va quedar emmarcada en el Pacte Nacional per a la Indústria,
document de la política industrial del Govern de Catalunya, consensuat amb els agents
econòmics i socials, partits polítics, col·legis professionals, i universitats. En concret
era una actuació de l’àmbit de les infraestructures, que juntament amb la innovació, la
internacionalització, el finançament i la dimensió empresarial, la formació, la
digitalització i la sostenibilitat i economia circular, constituïen els elements per a dotar
de major competitivitat a les empreses.

 El cens de Polígon SIPAE, ha esdevingut des de la seva realització un instrument
cabdal pel coneixement dels polígons d’activitat econòmica que hi ha a Catalunya,
aportant una informació actualitzada en relació a la seva ubicació, les dades
urbanístiques, les dades de les empreses i els sectors predominants i els serveis i
subministraments per a l’activitat industrial. En el portal
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/industria/sipae/sipae/ es disposa de
tota la informació, tant a nivell agregat per a cada àmbit territorial, com a nivell
individual de cada polígon, així com la seva representació cartogràfica en el portal del
GIS corporatiu.

 Des del DEMC s’ha considerat com especialment important dur a terme una segona
fase del projecte del cens de polígons d’activitat econòmica, identificant els sòls
pendents de desenvolupar per a activitat econòmica, la qual cosa permetrà completar
tant els polígons ja consolidats (Sipae actual), com els sòls que en un termini
relativament breu poden ser objecte de la implantació de noves empreses, esdevenint
aquest darrer extrem un instrument molt potent per a la captació o ampliació de nova
inversió industrial. 

 Que les quatre diputacions catalanes, com administracions que impulsen polítiques de
promoció econòmica en l’àmbit municipal, són conscients del paper que juga la
indústria en la creació d’ocupació de qualitat i en la cohesió territorial i en
conseqüència també comparteixen aquest objectiu. Actuen així mateix en exercici de
les competències de suport i assessorament als municipis de la seva demarcació, tot
d’acord amb el que disposa l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/industria/sipae/sipae/
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bases del règim local i l’article 92 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 Que la minuta d’aquesta addenda va ser aprovada per decret de la presidència de la
Diputació de Barcelona de data 9 d’abril de 2021.

 Que la present addenda va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona en data 16 de juny de 2020

Per tot això, les parts acorden formalitzar aquesta addenda al conveni de col·laboració per a
l’elaboració del Cens de Polígons d’Activitat Econòmica d’acord amb els següents

PACTES

PRIMER.-OBJECTE
L’objecte d’aquesta addenda al conveni signat per les parts en data 3 de juliol de 2017 és
ampliar la col·laboració entre el Departament d’Empresa i Coneixement i les Diputacions de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per tal d’elaborar un cens de sòls no desenvolupats per
activitat econòmica, que s’incorporarà com una ampliació de l’actual SIPAE i que inclourà
dades identificatives, classificació de les tipologies de sòl en transformació, amb els seus
calendaris i figures de planejament urbanístic, així com informació detallada de l’accessibilitat
a principals serveis i subministraments. Tota aquesta informació s’incorporarà a la web del
SIPAE, com un element d’atracció a la captació i/o ampliació de nova activitat industrial.
En l’annex que s’adjunta a aquesta addenda, hi figura la fitxa d’informació detallada.

SEGON.- COMPROMISOS DE LES PARTS
S’incorpora al pacte segon del conveni de data 3 de juliol de 2017 el punt següent:
“5. En una segona fase del projecte, i en relació al cens de sòls no desenvolupats per activitat
econòmica, correspondrà al Departament d’Empresa i Coneixement l’actualització de la
plataforma d’intercanvi d’informació i les tasques de distribució inicial de la informació, que
inclourà els sòls urbanitzables delimitats i no delimitats, així com els sòls urbans no
consolidats que figuren en el Mapa urbanístic de Catalunya.
Per la seva part, en aquesta segona fase, les diputacions s’encarregaran de la  recopilació i
explotació de la informació en els seus respectius àmbits territorials mitjançant la tramesa
d’aquesta informació als ens locals i el seguiment de la seva compleció.”
Per aquesta segona fase s’estableix un termini per a la recopilació de la informació de fins el
30 de setembre de 2021, i per a la integració de la informació en la plataforma d’intercanvi
fins el 31 de desembre de 2021”.

TERCER.- ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA
Aquesta addenda entrarà en vigor un cop s’hagi signat per totes les parts i fins a la finalització
de les tasques previstes i sempre que es mantingui la vigència del conveni signat el proppassat 3
de juliol de 2017.

Es prorroga la vigència del conveni fins el 3 de juliol del 2025.

QUART- RATIFICACIÓ DEL CONVENI
Les parts confirmen i ratifiquen íntegrament el contingut del conveni entre el Departament
d’Empresa i Coneixement, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de
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Lleida i la Diputació de Tarragona, de 3 de juliol de 2017, en tot allò que no hagi estat
modificat expressament per aquesta addenda.

I en prova de conformitat, les parts signen digitalment, la present addenda al conveni en la data
que consta a les respectives signatures digitals.”

Annex . Fitxa d’informació de sector no desenvolupats
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Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest conveni i
dels documents necessaris per la seva execució.
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Tercer. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya.

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

— Organització i Recursos Humans Corporatius

7. Autoritzar l'exercici d'una activitat privada compatible amb el càrrec a Alexandre
Ferre Arjona. 2021/G030104/5894

Amb data 31 de maig de 2021 (núm. Registre E-2021-17441) el Sr. Alexandre Ferrer Arjona,
treballador de la Diputació de Girona, amb un contracte de treball temporal com a peó de Xarxa
Viària Local, ha sol·licitat la compatibilitat per exercir una activitat privada per compte aliè,
com a masover d’una explotació agrícola, Robert Mercader SL , d’acord amb el model de
declaració responsable que ha facilitat la Corporació als seus empleats.

La Direcció corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès informe favorable sobre la
petició d’autorització de la compatibilitat esmentada.

La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats locals és la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, que està definit
en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del Reglament del personal
al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present
que aquest Reglament resulta d’aplicació amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles
326.2.a i 327.1) que van ser declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny
de 2002.

En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les
consideracions legals següents:

1. En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec exercit
a la Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la normativa és que
l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, sempre i quan es respectin
les limitacions que s’exposen a continuació:

En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament amb les
activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat pública on s’està
destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació i aplicació al cas concret
de quines són les funcions privades que tinguin relació directa amb les que s’exerceixin en el
lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona.

En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van dirigides
a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat públic, com és la
prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la intervenció en assumptes en els
quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un futur
per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició expressa de
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prestar una activitat professional privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals
s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres òrgans
rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament amb les gestionades
des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es prohibeix l’exercici de qualsevol
càrrec o la participació superior al 10% del capital en empreses privades que siguin
concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, o que siguin arrendatàries o
administradores de monopolis o que participades o avalades per la Diputació de Girona.
Igualment es prohibeix exercir activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment,
tampoc es poden autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes dependents. 

En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el sector
públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que requereixin una
presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada
setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques (és a dir, una jornada superior a
18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de
treball a temps parcial. Així mateix, els reconeixements de compatibilitat no podran modificar
la jornada de treball ni l’horari de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat
públic treballi a jornada ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat
privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50%
(és a dir, que el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 hores i 15
minuts a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat amb una activitat
privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física
de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de Girona. 

Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres activitats
privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el factor
d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs de Treball de la
Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena “factor de dedicació
exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball del personal funcionari i
laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat del Ple de la Corporació per
determinar els llocs de treball que són incompatibles amb les professions i activitats privades
que puguin comprometre la seva imparcialitat, independència o menyscabar el compliment dels
seus deures o perjudicar l’interès general. 

En el cas del Sr. Alexandre Ferrer Arjona, que ocupa el lloc de treball de peó de Xarxa Viària
Local, es constata que no incorre, a priori, en les limitacions anteriors per exercir una activitat
privada per compte aliè com a masover, en horaris de tarda i aliens als torns de retén que pugui
realitzar, durant 14 hores setmanals, a l’explotació agrícola de Robert Mercader SL, sempre que
es respectin les limitacions que s’indiquen més endavant. 
2. Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona,
l’òrgan competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de
Govern de la Diputació de Girona.

3. L’article 26.1.a) del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre transparència i
dret d’accés a la informació pública, estableix que les administracions públiques han
de publicar un extracte de les resolucions vigents d'autorització o reconeixement de
compatibilitat amb activitats públiques o privades que afectin el personal al servei de
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les administracions públiques, en el qual es faci constar, entre d’altres dades, el nom i
cognoms de l'empleada o empleat. Per tot això, caldrà publicar la informació relativa a
la compatibilitat sense dissociar les seves dades de caràcter personal.

En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, es proposa a la Junta de Govern, amb
l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local, l’aprovació de la proposta següent

PRIMER. Autoritzar el Sr. Alexandre Ferrer Arjona, peó de la brigada de Xarxa Viària de la
Corporació, a exercir una activitat privada per compte aliè com masover, en horari de tardes,
durant 14 hores a la setmana, a l’explotació agrícola Robert Mercader SL, amb les condicions
que s’esmenten a continuació.  

SEGON. Es recorda a l’anterior empleat que, en compliment de l’article 15 de la llei 53/1984,
no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de qualsevol activitat
mercantil, industrial o professional, i caldrà respecte l’horari de treball de la Diputació i els
torns de disponibilitat per retens, si escau.

TERCER. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc
de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc de treball.

QUART. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona d’aquesta
resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de les dades de
caràcter personal.

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

—  Secretaria General

8. Informar sobre la modificació de l'agrupació intermunicipal formada pels Ajuntaments
de Vilaür, Saus, Camallera i Llampaies, Sant Mori i Sant Miquel de Fluvià .
2021/T080400/5552

L’Alcaldia de l’Ajuntament de Vilaür, mitjançant escrit de data 28 d’abril de 2021 (RGE
E-2021-13791), demana informe a aquesta Diputació en relació al certificat de l’acord del Ple
de l’Ajuntament, de data 12 d’abril de 2021 pel qual s’aprova inicialment l’expedient de
desagrupació de l’Ajuntament de Vilaür de l’agrupació de Saus, Camallera i Llampaies, Sant
Mori, Sant Miquel de Fluvià i Vilaür pel sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria
intervenció, reservat a funcionaris d’habilitació de caràcter nacional i, al mateix temps,
sol·licita l’exempció del lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Vilaür va acordar, mitjançant acord del Ple de data 22 de gener de 2021,
donar trasllat de l’expedient de desagrupció als municipis afectats sense que s’hagi rebut cap
consideració al respecte.

A la motivació de l’acord d’aprovació inicial, es considera i es conclou que el lloc de treball de
Secretari Interventor de l’Agrupació titular no ha estat coberta des de l’any 1979, a causa de la
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complexitat i el volum de treball inherent a una Agrupació de 4 ajuntaments, dos d’ells amb
població d’entre els 750 i 830 habitants.

Així mateix, pel que fa a l’exempció sol·licitada, el marc legal d'aplicació és el règim
d’exempcions que preveu l’article 10 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de caràcter
Nacional, que estableix que les entitats locals amb població inferior a 500 habitants i un
pressupost inferior a 200.000 euros, podran ser eximides per part de la Comunitat Autònoma,
previ informe de la Diputació Provincial de l’obligació de crear o de mantenir el lloc de treball
de Secretaria, en el supòsit que no fos possible efectuar una agrupació amb altres Entitats
Locals per al manteniment d’aquest lloc.

Al·lega el propi Ajuntament que aquest reuneix totes les condicions per obtenir aquesta
classificació, perquè la seva població és inferior a 500 habitants (mai ha arribat a 200 habitants)
i perquè el seu pressupost és inferior a 200.000 euros, excepte en aquells exercicis en què s’han
dut a terme inversions finançades amb inversions finalistes.

Aquestes funcions de Secretaria, si es dona aquest supòsit, seran exercides per part dels serveis
d’assistència o mitjançant acumulació, d’acord amb els articles 16 i 50 del propi Reial Decret.

Examinada la documentació presentada per part de l’Ajuntament de Vilaür, es manifesta i
acredita que aquest ajuntament reuneix les condicions per obtenir la classificació del lloc de
treball de la Secretaria com a eximit i que sigui ocupada per un funcionari d’Administració
Local amb Habilitació de caràcter Nacional en règim d’acumulació o qualsevol altre previst a
l’ordenament.

D’acord amb l’expedient administratiu instruït, es considera que, un cop acordada la
desagrupació, sigui qualificada com a eximida i ocupada per un funcionari en règim
d’acumulació, per considerar que el municipi de Vilaür reuneix les condicions assenyalades a
l’article 10 del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Per la seva banda, l’article 9, apartats 2 i 4, del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de
caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, preveu la competència de la Conselleria de
Governació i relacions Institucionals, per deixar sense efectes l’agrupació d’entitats, si els
requisits que van donar lloc han desaparegut, i amb l’informe previ de les entitats
supramunicipals corresponents.

Vist l’informe de la Secretaria General que s’adjunta a l’expedient, favorable a la desagrupació
de l’Ajuntament de Vilaür de l’agrupació municipal voluntària de la qual forma part, així com
la proposta antecedent, de conformitat amb els articles 9.2 j) del Reglament Orgànic de la
Diputació de Girona, amb la modificació acordada en sessió ordinària del Ple de data 24 de
novembre de 2015, es proposa a la Junta de Govern l’adopció de l’acord següent:

PRIMER. Informar favorablement l’expedient tot elevant a la Junta de Govern la modificació
de l’agrupació intermunicipal formada pels municipis de Vilaür, Saus, Camallera i Llampaies,
Sant Mori i Sant Miquel de Fluvià per al sosteniment en comú del lloc de la Secretaria; en el
sentit de donar de baixa de l’agrupació l’Ajuntament de Vilaür, sol·licitant que la plaça sigui
qualificada com a eximida i ocupada per un funcionari en règim d’acumulació o bé per part dels
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serveis d’assistència previstos en l’article 16 i 50 del RD 128/2018, per considerar que el
municipi de Vilaür reuneix les condicions assenyalades a l’article 10 del RD 128/2018, de 16
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional.

SEGON. Notificar el present acord als ajuntaments de Vilaür, Saus, Camallera i Llampaies,
Sant Mori i Sant Miquel de Fluvià.

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

— Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència

9. Ampliació i resolució Convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la
participació ciutadana 2021. 2021/X020100/365

Vistes les bases reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació
ciutadana, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 22 de desembre de 2020
i publicades definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 84 de
4 de maig de 2021.

Vista la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana,
anualitat 2021, aprovada per la Junta de Govern en la sessió del dia 26 de gener de 2021, de la
qual se’n va publicar l’extracte al BOPG número 25 de 8 de febrer de 2021.

Atès que la convocatòria estableix en l’apartat 2 la possibilitat d’ampliar el crèdit
pressupostari amb una quantitat addicional de com a màxim el mateix import, derivada de
l’aprovació d’una modificació pressupostària, quan es doni alguna de les circumstàncies
previstes a l’article 58 de l’RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions (RLGS).
Atès que s’ha donat una d’aquestes circumstàncies, i per tal d’incrementar el percentatge de
finançament de les actuacions sol·licitades i que s’ha incoat i aprovat definitivament
l’expedient de transferència de crèdit 2TC 1/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de
l’exercici 2021, en data 06/05/21 mitjançant el qual s’incrementa en 50.000,00 € el crèdit
disponible de l’aplicació pressupostària 223 9240 46200 Ajuts a ajuntaments Part.Ciut.Bon
Govern i Transparència.
Vist l’informe de l’òrgan instructor de data 10 de maig de 2021 i l’acta de la Comissió
avaluadora de data 29 d’abril de 2021 en el qual es concreta el resultat de l’avaluació efectuada

D’acord amb els antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local proposa a la Junta de Govern que
adopti l’acord següent:

PRIMER. Declarar la disponibilitat del crèdit de 50.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 223 9240 46200 Ajuts a ajuntaments Part.Ciut.Bon Govern i Transparència.



21

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

SEGON. Ampliar la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació
ciutadana, anualitat 2021, en 50.000 €, d’acord amb el que es detalla tot seguit, i autoritzar la
despesa addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent.

Any Aplicació Pressupostària Crèdits inicials Augment
de la
convocatòria

Crèdits finals

2021 223 9240 46200 Ajuts a
ajuntaments Part.Ciut.Bon
Govern i Transparència

100.000,00 € 50.000,00 € 150.000,00 €

TERCER. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.

QUART. Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació les subvencions pels
conceptes i imports que s’especifiquen:

Ajuntament Exp. NIF
Concepte
subvenció

Despesa a
justificar

Import
subvenció

Anglès 2021/2160 P1700800D
Creació i posada en marxa del
Consell d'Infants i Joves d'Anglès 6.171,00 5.000,00

Argelaguer 2021/3335 P1701000J
Afloració del Consell de Poble
d’Argelaguer 3.049,20 2.744,28

Besalú 2021/3284 P1702200E + Espais participatius a Besalú 6.000,00 5.000,00

Bescanó 2021/2951 P1702300C

Proposta de suport extern per al
disseny i la dinamització dels
pressupostos participatius de
Bescanó 2021 (2ª edició) 8.494,20 5.000,00

Bordils 2021/3159 P1702800B Bordils Opina i deixa petjada 5.500,00 2.452,44

Calonge 2021/2949 P1703800A
Procés Participatiu del Pla Local
d'Habitatge 2021-2026 2.933,83 2.640,45

Castellfollit
de la Roca 2021/3104 P1705100D

Gestió dels comuns municipals a
Castellfollit de la Roca 6.504,96 5.000,00

Castelló
d'Empúries 2021/3125 P1705200B

Disseny i implementació d'un
procés de Pressupost Participatiu a
Castelló d'Empúries 13.800,00 5.000,00

Castell-Platja
d'Aro 2021/3246 P1705300J

Pressupostos participatius 2021
Castell-Platja d'Aro i s'Agaró 10.397,40 5.000,00

Girona 2021/3241 P1708500B

Procés participatiu per a
l’elaboració del Pla de Transició
Ecosocial per fer front a
l’Emergència Climàtica a Girona 14.000,00 5.000,00

Hostalric 2021/2953 P1708900D Pressupostos participatius 2021 2.500,00 2.250,00
Llagostera 2021/3100 P1709600I Segell Participatiu Llagosterenc 5.400,00 4.860,00

Llambilles 2021/3248 P1709700G
Pla estratègic de desenvolupament
local a Llambilles 6.836,50 5.000,00

Lloret de Mar 2021/3227 P1710200E
Procés participatiu de la mobilitat al
Passeig Marítim de Lloret de Mar 5.505,00 4.954,50

Maià de
Montcal 2021/3328 P1711000H

Procés participatiu 2021 Maià de
Montcal pel Projecte d'obres de
millora del carrer Girona (Fase 1) 2.800,00 2.500,00

Massanes 2021/3261 P1710700D A Massanes ens trobem 6.969,60 5.000,00

Mieres 2021/3117 P1711200-D
Pla de participació Anual de Mieres
2021 5.000,00 4.500,00
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Montagut i
Oix 2021/3230 P1711200-D Pla de millores de Montagut i Oix 4.400,00 3.960,00
Palamós 2021/3253 P1712500-F Processos participatius 2021 10.000,00 5.000,00
Palau de
Santa Eulàlia 2021/2955 P1712600D

Pressupostos Participatius de Palau
de Santa Eulàlia 2021-2022 3.872,00 3.484,80

Pau 2021/3236 P1713600C
Programa de participació ciutadana
per a la redacció del nou POUM 6.520,00 5.000,00

Peralada 2021/2954 P1714000E
Participa Peralada - Pressupostos
participatius de Peralada 2021-2022 10.494,60 5.000,00

Pontós 2021/3347 P1714500D
Repensem els equipaments
municipals 3.980,30 3.582,20

Ribes de
Freser 2021/3282 P1715400F

Pressupostos Participatius 2021 de
Ribes de Freser 5.000,00 4.500,00

Riells i
Viabrea 2021/2952 P1715500C

Projecte per a la creació d'una taula
de cultura-Espai participatiu 7.150,00 5.000,00

Riudaura 2021/3229 P1715800G Pressupostos participatius 2021 4.600,00 4.140,00
Salt 2021/3225 P1716400E Consells de barri 2.0 14.485,00 5.000,00

Sant Feliu de
Pallerols 2021/3251 P1717100J

Definició dels usos i la gestió del
local jove del municipi de Sant
Feliu de Pallerols 7.018,00 5.000,00

Sant Joan de
les Abadesses 2021/3234 P1717700G

Procés participatiu amb les entitats
per a l’elaboració d’un manual de
bones pràctiques per a la millora de
la sostenibilitat 5.930,00 5.000,00

Susqueda 2021/3340 P1720600D Susqueda participa – 3ra edició 5.354,25 4.818,83

Torroella de
Montgrí 2021/3240 P1721200B

Procés participatiu per feminitzar el
nomenclàtor de Torroella de
Montgrí i l'Estartit 7.166,60 5.000,00

Vall d'en Bas,
La 2021/3244 P1701700E La participació Bull a la Vall 7.996,65 5.000,00

Vilafant 2021/3098 P1723500-C
Procés participatiu per definir els
usos de Palol Sabaldòria 4.250,00 3.612,50

Vilobí
d'Onyar 2021/3239 P1724800F

Definició i dinamització dels
pressupostos participatius Vilobí
d'Onyar 2021 10.222,00 5.000,00

TOTAL € 150.000,00

CINQUÈ.- Disposar la despesa total amb càrrec a l’aplicació pressupostària 223 9240 46200
del pressupost de la Diputació de Girona de 2021 per un import de 150.000,00 €.

SISÈ.- Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que s’indiquen:
Ajuntament Expedient NIF Concepte Motiu desestimació

Arbúcies 2021/3102 P1700900B

Dissenys i
dinamització d'una
estratègia de
participació
ciutadana a Arbúcies

No obté la puntuació
mínima establerta a les
Bases

Bisbal d'Empordà, La 2021/3249 P1702500H

Pressupostos
participatius any
2021

No obté la puntuació
mínima establerta a les
Bases
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Cassà de la Selva 2021/3158 P1704900H

Pressupostos
Participatius Cassà
de la Selva 2021

Supera la puntuació
mínima d’acord als criteris
de valoració establerts a les
Bases, però no hi ha crèdit
suficient disponible en
relació a l’ordre dels punts
obtinguts.

Escala, L' 2021/2950 P1706800H

Procés participatiu
que permeti
incorporar criteris
ciutadans en el
procés de revisió del
Pla d’Ordenació
Urbanística Mnpal.

Supera la puntuació
mínima d’acord als criteris
de valoració establerts a les
Bases, però no hi ha crèdit
suficient disponible en
relació a l’ordre dels punts
obtinguts.

Llançà 2021/3279 P170900C DONA'm un nom!

No obté la puntuació
mínima establerta a les
Bases

Olot 2021/3228 P1712100E
Procés participatiu -
Espais esportius

No supera l’ordre de
prelació d’acord als criteris
de valoració establerts a les
Bases

Palafrugell 2021/3142 P1712400I

Procés participatiu
del Pla de Mobilitat
de Palafrugell
2022-2028.

Calendarització del
projecte fora del període
d’execució establert a les
Bases

Ripoll 2021/3235 P1715600A
Pressupostos
Participatius 2021

Projecte amb pressupost
inferior a l’establert a les
Bases

Sant Hilari Sacalm 2021/3242 P1717400D Participa Sant Hilari

No obté la puntuació
mínima establerta a les
Bases

Santa Pau 2021/3343 P1719600G

Seguiment al procés
d’implementació de
l’ordenança d’usos
del nucli vell de
Santa Pau

Supera la puntuació
mínima d’acord als criteris
de valoració establerts a les
Bases, però no hi ha crèdit
suficient disponible en
relació a l’ordre dels punts
obtinguts.

Tossa de Mar 2021/3247 P1721500E Tossa Decideix

No obté la puntuació
mínima establerta a les
Bases

Vilajuïga 2021/3238 P1723700I

Procés participatiu
vinculat a
l'elaboració d'un Pla
de Mobilitat Urbana
a Vilajuïga

Supera la puntuació
mínima d’acord als criteris
de valoració establerts a les
Bases, però no hi ha crèdit
suficient disponible en
relació a l’ordre dels punts
obtinguts.

SETÈ.- Informar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si
en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

VUITÈ.- Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de l’objecte de la subvenció
dintre del termini que finalitza el dia 31 d’octubre de 2021.
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Els beneficiaris han de presentar la justificació per via telemàtica a través de la plataforma
EACAT, mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, emplenat i signat degudament,
que està disponible all web de la Diputació (www.ddgi.cat ), així com la memòria, el vídeo i
l’acreditació de la publicitat, tal com es concreta a continuació:

a) Memòria d’execució del projecte: d’acord amb el model de l’annex II, que ha de tenir
com a màxim cinc pàgines i que obligatòriament ha d’incloure:

a) Nom (com es diu el procés?)
b) Breu descripció
c) Objectiu (quin és l’objectiu del que hem fet?), amb una frase
d) Justificació (per què ho hem volgut fer) amb un paràgraf
e) A qui s’ha dirigit el procés (qui ha participat en el procés?)
f) Recursos (amb quins recursos humans i materials hem comptat?)
g) Metodologia (com ho hem fet? fases i mecanismes del procés)
h) Calendari o cronograma (quant de temps ha durat el procés?)
i) Originalitat i/o innovació (quines accions innovadores hem fet servir? I

per què són innovadores?
j) Accions d’alineament del procés amb els ODS? (si s’escau)
k) Comunicació (com ho hem explicat? pla de comunicació)
l) Seguiment i avaluació (com s’ha fet el seguiment i l’avaluació?)
m) Retorn (com s’ha fet el retorn a la ciutadania?)
n) Pressupost (quant ha costat?)
o)

a) Vídeo: Enllaç a un vídeo que acrediti que s’han dut a terme les diferents fases del
procés del projecte subvencionat. Aquest vídeo que es pot elaborar a partir d’un recull
d’imatges (fotografies en formats habituals d’imatge .AVI, .MPEG) o de gravacions (en
format .MOV), ha d’estar publicat a la plataforma Youtube, i es publicarà a l’espai web
de la Diputació.
El vídeo ha de mostrar com s’ha desenvolupat el procés participatiu. En el cas
que en aquest enregistrament apareguin imatges en què es reconegui el
rostre i la veu de les persones que hi participen, l’ajuntament ha d’haver recollit
les autoritzacions corresponents dels drets d’imatge, d’acord amb la normativa
en matèria de protecció de dades, dret a l’honor i a la intimitat i a la pròpia
imatge. Aquesta autorització ha de preveure la difusió de l’enregistrament pels
canals propis de l’ajuntament així com pels de la Diputació de Girona, com a
entitat que dona suport econòmic al projecte finançat.

b) Acreditació de la publicitat: Cal acreditar el compliment de l’obligació de difusió i
publicitat que s’estableix al punt 22 d’aquestes bases, en la pàgina web municipal, en
cartells, en plafons informatius o en fullets, ja sigui fent esment del suport econòmic de
la Diputació de Girona en el projecte subvencionat, o bé inserint-hi el logotip de la
Diputació de Girona.

NOVÈ.- Notificar als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris als quals se’ls ha
desestimat la sol·licitud, el present acord.

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

http://www.ddgi.cat
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— Cooperació Cultural

10. Aprovació d'una subvenció nominativa al Consell Comarcl de La Selva pel
finançament del Programa Selva Cultura. 2021/X020203/4028

El Consell Comarcal de La Selva ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció pel
finançament del Programa Selva Cultura, en l’anualitat 2021, i s’ha instruït l’expedient
corresponent (2021/4028).

L’objectiu global del Programa Selva Cultura és el desenvolupament de serveis i projectes per
l’impuls integral de la cultura com a element de desenvolupament local dels municipis de la
Selva. Els objectius concrets són:

1. Donar suport als municipis per posar en valor els recursos i l’acció cultural
2. Donar suport als agents culturals per a la professionalització i competitivitat del sector
3. Impulsar la difusió de l’activitat cultural i la creació de nous públics

Les actuacions se centren en:
1. Suport a les regidories de cultura dels municipis.
2. Suport als agents culturals i creatius de la comarca.
3. Promoció cultural al portal selvacultura.cat.
4. Serveis i projectes supramunicipals: Suport al desenvolupament de projectes.
5. Concertació territorial i enllaç entre agents: Dinamització de la Xarxa cultural.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic de
subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà una línia de
cooperació econòmica amb entitats i empreses culturals. L’objectiu d’aquesta línia és fomentar
les accions culturals en el marc de l’associacionisme de les comarques de Girona i donar suport
al desenvolupament d’empreses culturals que programen projectes en el territori.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor del Consell Comarcal de La Selva, 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 es proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Concedir la subvenció al Consell Comarcal de La Selva, per al finançament del
Programa Selva Cultura, que tindrà lloc a la comarca de La Selva, l’any 2021, que es detalla a
continuació:
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Número d'expedient
electrònic

Nom del (nom del
beneficiari)

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període d’execució
de l’activitat

2021/4028 Consell Comarcal de La
Selva

P6700002F Programa Selva
Cultura

De l’1 d’octubre
de 2020 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

36.000 euros 36.000 euros 20.0000 euros 55,55 % 36.000 euros

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT MIL EUROS, (20.000,00€),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46510 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 d’octubre de 2020 fins al 30 de
setembre 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 el Consell Comarcal de La Selva, 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 20.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 55,55 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
SETÈ. Règim de justificació.
El Consell Comarcal de La Selva ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
36.000,00 € 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;
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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) 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:

I. Nombre d’assistents/espectadors a l’activitat.

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’octubre 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:

1. 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.

2. 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 el Consell Comarcal de La Selva 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,
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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 Consell Comarcal de La Selva haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.

El Consell Comarcal de La Selva 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) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment
d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.

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

El Consell Comarcal de La Selva, 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.
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j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables,
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

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

CATORZÈ. 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 al Consell Comarcal de La Selva.

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

11. Aprovació d'una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per al
finançament del Festival Internacional de la Màgia - FIMAG. 2021/X020200/231

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció pel
finançament del Festival Internacional de Màgia - FIMAG, en l’anualitat 2021, i s’ha instruït
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l’expedient corresponent (2021/231).

Al llarg de les vuit edicions celebrades fins el 2019, FIMAG s’ha convertit en un referent per al
món de la màgia a nivell territorial i nacional. És un esdeveniment reconegut pel públic, pels
professionals de la màgia i pels programadors d’espais públics i privats. L’any 2018 es va
produir un salt important per a la consolidació de la marca amb la professionalització del model
de gestió, amb la creació de la Fira de Programadors de Màgia de Catalunya i amb el
manteniment d’una programació dirigida a un públic molt transversal i que cobreix un ampli
ventall d’espais.  L'any 2020 es vol consolidar la Fira de Programadors, amb la creació, per
primera vegada a l'Estat, un catàleg de mags concebut com una eina de contacte entre
programadors i mags amb l'objectiu de augmentar i promocionar el nombre d'espectacles de
màgia al país. FIMAG és un festival d’interès estratègic per a les administracions públiques que
aporten part dels recursos necessaris per fer-la realitat. L’Ajuntament aporta recursos
econòmics i tècnics; la Diputació de Girona el considera Festival d’interès estratègic en l’àmbit
provincial; i la Generalitat de Catalunya, s’hi ha implicat reconeixent-lo com un dels principals
festivals del sector al país.

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. 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 de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, 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 es proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per al finançament
del Festival Internacional de Màgia - FIMAG, que tindrà lloc a Torroella de Montgrí l’any
2021, que es detalla a continuació:

Número d'expedient
electrònic

Nom del (nom del
beneficiari)

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període d’execució
de l’activitat

2021/231 Ajuntament de Torroella
de Montgrí

P1721200B F e s t i v a l
Internacional de
Màgia - FIMAG

De l’1 de gener de
2021 al 30 de juny
de 2021

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

Cost de les despeses Import de la Percentatge de Import a justificar
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subvencionat subvencionables subvenció finançament

136.102,61 € 136.102,61 € 22.000,00 € 16,16 % 136.102,61 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-DOS MIL EUROS,
(22.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46212 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 de 2021 fins al 30 de
juny 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’Ajuntament de Torroella de Montgrí, 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 22.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 16,16 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
136.102,61 € 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) 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:
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a) Nombre d’assistents a l’activitat.
b) La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu explicar quines

incorpora.
c) La iniciativa promou la cultura inclusiva? En cas afirmatiu com es promou

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 juliol 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’Ajuntament de Torroella de Montgrí 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.
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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.
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí 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:

1 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.

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí 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.
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i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment
d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.

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

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí, 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:

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

estatutaris.
3 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.
4  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i

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

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

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

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

l’exercici de llurs càrrecs.
10 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.
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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 l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.

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

12. Aprovació subvenció nominativa a l'Associació Franz Schubert- Schubertiada de
Vilabertran. 2021/X020200/50

L’Associació Franz Schubert, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la
Shubertíada, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/50). 

La Schubertíada, és un festival dedicat principalment a la música clàssica contemporània, a
l’obra de Franz Schubert i autors afins, i sobretot a la descoberta d’obres de gran repertori de
la música de cambra; és el certamen d’aquest gènere més especialitzat a Catalunya. Combina
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la presència d’artistes d’àmbit nacional reconeguts a escala mundial, juntament amb figures de
primer nivell internacional i l’impuls i projecció de joves músics.

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 de l’ Associació Franz Schubert, 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, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Franz Schubert, per al finançament de la
Shubertíada, 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

2021/50 Associació Franz
Schubert

G61340360 Shubertíada 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

210.200,00€ 210.200,00€ 23.000,00 € 10,94% 210.200,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-TRES MIL EUROS,
(23.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48109 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 30 de setembre
de 2021.
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QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat,
nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de
l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Associació Franz Schubert, 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 23.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 10,94 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació.
L’Associació Franz Schubert ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
210.200,00€ 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 (document normalitzat de la Diputació).
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:
 - 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 15 d’octubre 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’Associació Franz Schubert, 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:

I. 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.

II. 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’Associació Franz Schubert, 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.
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment
d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.

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’Associació Franz Schubert, 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
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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).

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
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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 l’Associació Franz Schubert.

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

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

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

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

Amb data 12 de gener de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar el nou
conveni marc de col·laboració sobre la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de
Girona. Tanmateix, degut a l’anunci de la convocatòria d’eleccions al Govern de la Generalitat,
no es va arribar a signar a l’espera de concretar qui seria el/la titular de cultura per part de la
Generalitat de Catalunya. És per aquest motiu que es proposa l’aprovació del nou conveni, amb
tots els titulars actualitzats.
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Per tal de continuar i desenvolupar l’actuació prevista en el marc de la Xarxa Territorial de
Museus de les comarques de Girona i donar compliment al Pla de Museus: Museus 2030. Pla
de Museus de Catalunya, es proposa la signatura d’un nou conveni marc.

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

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

D’acord a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya; i a l’article 47.1, de la llei 40/2015, de règim jurídic
del sector públic, no tenen la consideració de conveni, els protocols generals d’actuació o
instruments similars que comportin meres declaracions d’intenció de contingut general o que
expressin la voluntat de les administracions i parts subscriptores per actuar amb un objectiu
comú.

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

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

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

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

INTERVENEN:

D’una banda, l’Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, president de la Diputació de Girona, assistit pel secretari
general Sr. Jordi Batllori Nouvilas.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Pere Garriga Solà, alcalde d’Arbúcies. 
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, alcalde de Banyoles. 
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Enric Marquès Serra, alcalde de la Bisbal d’Empordà i president del Patronat del
Terracotta Museu de Ceràmica.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Dídac Manresa Molins, alcalde de Breda. 
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Salvi Güell Bohigas, alcalde de Castelló d’Empúries i president de la Junta Rectora
de l'Ecomuseu Farinera.
De l’altra, el Sr. Josep Manuel Rueda Torres, director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Victor Puga López, alcalde de l’Escala.
De l’altra, el Sr. Josep Maria Joan Rosa, president de la Fundació del Museu del Joguet de Catalunya.
De l’altra, l’Il·lma. Sra. Agnès Lladó Saus, alcaldessa de Figueres.
De l’altra, l’Il·lma. Sra. Marta Madrenas Mir, alcaldessa de Girona, presidenta de la Fundació Museu del
Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol i presidenta del Patronat del Call de Girona.
De l’altra, el provicari general, Mn. Joaquim Giol Aymerich i l’ecònom del Bisbat i Diocesi de Girona,
Sr. Robert Xifre Anglada, administradors del Capítol de la Catedral de Girona.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Elies Nova, alcalde de Llívia.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Jaume Dulsat Rodríguez, alcalde de Lloret de Mar.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Josep Berga Vayreda, alcalde d’Olot.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Josep Piferrer Puig, alcalde de Palafrugell i president de la Fundació Pública per a
la prestació del servei de Museu Municipal (Museu del Suro).
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Lluís Puig Martorell, alcalde de Palamós i president de la Fundació
Promediterrània.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Jordi Munell Garcia, alcalde de Ripoll. 
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Carles Motas López, alcalde de Sant Feliu de Guíxols.

I de l’altra, la Sra. Natàlia Navarro Sastre, regidora de Torroella de Montgrí i presidenta de l’organisme
autònom Can Quintana Museu de la Mediterrània.

ACTUEN:

La primera, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’article 12 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
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El segon, en representació de la Diputació de Girona, en virtut de les competències que li confereix
l’article 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article
90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i assistit pel secretari general de la Diputació de Girona, com a fedatari públic, tal i
com disposa l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

El tercer, en nom i representació del Museu Etnològic del Montseny la Gabella, d’acord amb l’article 53
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril.

El quart, en nom i representació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i el Museu Darder. Espai
d’Interpretació de l’Estany, d’acord amb l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

El cinquè, en nom i representació de Terracotta. Museu de terrissa i ceràmica industrial de la Bisbal,
d’acord amb l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i segons l’article 16 dels Estatuts de l'OAL Terracotta Museu de
Ceràmica.

El sisè, en nom i representació del Museu Municipal Josep Aragay, d’acord amb l’article 53 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril.

El setè, en nom i representació de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, d’acord amb l’article 53
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril.

El vuitè, en nom i representació del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, del Museu
d'Arqueologia de Catalunya-Girona, del Museu d'Art de Girona i del Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Ullastret, d’acord amb les funcions delegades per Acord del Consell d’Administració de
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de 10 de gener de 2014, de conformitat amb l’article 12.4.s) en
concordança amb l’article 9.2 dels Estatuts de l’Agència.

El novè, en nom i representació del Museu de l’Anxova i de la Sal, d’acord amb l’article 53 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

El desè, en nom i representació del Museu del Joguet de Catalunya, d’acord amb l’establert en la
Constitució de la Fundació privada Museu del Joguet de Catalunya, de 19 de desembre de 1997.

La onzena, en nom i representació del Museu de l’Empordà, d’acord amb l’article 53 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

La dotzena, en nom i representació del Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol, d’acord amb els
articles 10 i 12 dels Estatuts de la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol; del Museu
d’Història de Girona, d’acord amb l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i del Museu d’Història dels Jueus, d’acord
amb els articles 8 i 9 dels Estatuts del Patronat del Call de Girona.

Els tretzens, en nom i representació del Tresor de la Catedral de Girona, mitjançant nomenament
episcopal de 31 de març de 2015.

El catorzè, en nom i representació del Museu Municipal de Llívia, d’acord amb l’article 53 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
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El quinzè, en nom i representació del Museu del Mar de Lloret de Mar, d’acord amb l’article 53 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril.

El setzè, en nom i representació del Museu de la Garrotxa i del Museu dels Sants d’Olot, d’acord amb
l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.

El dissetè, en nom i representació del Museu del Suro de Palafrugell, d’acord amb l’article 53 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril.

El divuitè, en nom i representació del Museu de la Pesca, d’acord amb l’article 53 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

El dinovè, en nom i representació del Museu Etnogràfic de Ripoll, d’acord amb l’article 53 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

El vintè, en nom i representació del Museu d’Història. Sant Feliu de Guíxols, d’acord amb l’article 53 del
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril.

La vint-i-unena, en nom i representació del Museu de la Mediterrània, d’acord amb l’article 56 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril
i segons el punt 1 de la delegació d’alcaldia decret 2019/2693, de 20 de juny de 2019.

EXPOSEN:

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

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

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

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

V. Els signants d’aquest conveni coincideixen en la necessitat de continuar desenvolupant l’actuació
cooperativa i concertada en matèria de suport als museus registrats de les comarques de Girona, que ja
venia desenvolupant la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona.
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VI. Per tal de continuar i desenvolupar l’actuació concertada, les institucions signants es proposen
col·laborar per renovar l’actual xarxa territorial de museus de les comarques de Girona, mitjançant la
rescissió del conveni marc actual i la signatura d’aquest nou conveni marc.

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

PACTES:

Primer.- Objecte del conveni 

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

La xarxa és d’adhesió voluntària, amb la finalitat de dur a terme totes les actuacions necessàries per
potenciar les funcions pròpies dels museus com a institució cultural pública, impulsar la seva projecció
social i cultural i fer-los més sostenibles en el context econòmic actual.

El conveni estableix les funcions de la xarxa i l’orientació sobre els serveis i activitats que han de dur a
terme; el sistema de governança, els museus que en poden formar part i el seu procediment
d’incorporació, i els instruments de planificació, seguiment i avaluació de l’activitat de la xarxa.

Segon.- Funcions de la xarxa

Les parts acorden que les funcions pròpies d’una xarxa territorial, d’acord amb el Pla de Museus de
Catalunya, són dues:

I. Primera, la funció cooperativa: detectar les necessitats dels museus que s’han de resoldre
mitjançant la provisió de serveis estables i d’economia d’escala, i avaluant-ne els seus
resultats.

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

Tercer.- Membres de la Xarxa i procediment d’adhesió i exclusió

Mitjançant la signatura d’aquest conveni, els museus esmentats en el pacte primer queden adherits a la
Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona. Així mateix, aquells altres museus que ho
desitgin podran adherir-se a la Xarxa sempre i quan reuneixin les condicions mínimes requerides:



48

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

- poden ser-ne membres tots els museus inscrits en el Registre de Museus de Catalunya que pertanyin a la
província de Girona. (vegeu en l’Annex I, la relació de museus registrats de les comarques de Girona, en
el moment de signatura d’aquest conveni). 

- els museus nacionals, d’interès nacional o participats per la Generalitat de Catalunya o per la Diputació
de Girona poden ser membres, però no es podran beneficiar de les subvencions concedides mitjançant
concurrència.

El procediment d’incorporació a la Xarxa de nous membres es farà per adhesió a aquest conveni
mitjançant declaració unilateral del museu interessat, segons el formulari que s’adjunta en l’Annex II.
Aquesta declaració unilateral haurà de ser aprovada per la Comissió Institucional prevista en el pacte
cinquè d’aquest conveni. 

En cas que un dels membres de la Xarxa no compleixi els drets i deures previstos en el pacte quart
d’aquest conveni, des de la Comissió Tècnica se’n podrà proposar la seva exclusió a la Comissió
Institucional.

L’exclusió haurà de ser aprovada per la Comissió Institucional prevista en el pacte cinquè d’aquest
conveni.

Els equipaments patrimonials bàsics podran participar de les xarxes territorials de dues maneres: o bé
vinculant-se formalment a un museu acreditat mitjançant un conveni, o havent iniciat formalment el
procediment d’acreditació per esdevenir museu. Els equipaments patrimonials bàsics que hagin iniciat
formalment el procés d’acreditació podran ser membres de les xarxes. Això no obstant, s’establirà una
moratòria per als equipaments patrimonials bàsics que ja formen part d’una xarxa territorial, per tal que es
puguin adaptar a la normativa que s’elaborarà en relació amb les xarxes.

Quart.- Drets i deures dels museus membres de la Xarxa

Un museu membre de la Xarxa té els drets següents:

-accedir als càrrecs de la Comissió Institucional i de la Comissió Tècnica que contempla aquest conveni i
els que aquestes puguin crear en el moment d’organitzar el seu funcionament intern. 

-Participar en les comissions específiques de projecte que es puguin formar.

-Ser beneficiari de les actuacions de la Xarxa, d’acord amb el que s’estableixi en el Programa
d’Actuacions i les condicions que s’acordi en cada actuació que aquesta dugui a terme. Això és vàlid tant
pel que fa als suports econòmics als museus com a les actuacions mancomunades.

-En cas que disposi d’una competència o d’un capital específic de valor per a la resta de museus i que
pugui aportar a la xarxa, participar com a prestador de serveis i actuacions de la xarxa, d’acord amb els
procediments establerts en la legislació vigent. 

-Proposar-se com a Servei d’Assistència als Museus de la Xarxa, d’acord amb les condicions i
requeriments que aquesta estableixi.

Un museu membre de la Xarxa té els deures següents:

-nomenar els representants de la Comissió Institucional i Tècnica, participar en les reunions de les dues i
dur a terme les tasques que se’n derivin.

-Dur a terme les funcions i tasques que les comissions específiques assignin als museus que en formin
part.
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-En cas que esdevingui prestador de serveis de la xarxa o SAM, realitzar les actuacions compromeses en
els terminis i condicions acordades.

Cinquè.- Governança de la Xarxa

Comissió Institucional

La Xarxa comptarà amb una Comissió Institucional que actua com a comissió de seguiment d’aquest
conveni i està formada, com a mínim, per una persona representant de la Generalitat de Catalunya, una de
la Diputació de Girona i una de la institució titular de cada museu que s’adhereixi a la xarxa. 

Funcions de la Comissió Institucional:

a) Programa d’Actuacions: encàrrec, aprovació i valoració dels resultats. 

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

a) Pla anual d’activitats de la xarxa. Aprovació de la proposta del pla anual de la Xarxa i aprovació,
si s’escau, dels resultats. 

b) Concertació dels suports econòmics als museus de les dues institucions. Definició de les
actuacions dels museus prioritàries de suport econòmic i dels criteris generals de valoració.

c) Comissió Tècnica de la Xarxa: nomenament dels seus membres i seguiment de la seva activitat.

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

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

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

La Comissió Institucional està copresidida per la persona titular del Departament de Cultura, o persona en
qui delegui, i per la persona titular de la Diputació de Girona, o persona en qui delegui.

La Comissió Institucional es reunirà com a mínim un cop a l’any i serà convocada conjuntament pels
representants de la Diputació de Girona i del Departament de Cultura.

Les decisions de la Comissió Institucional hauran de comptar amb l’acceptació de la majoria dels
membres i, en tot cas, dels representants de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona.

Comissió Tècnica

Està formada per la direcció de cada museu membre, un/a tècnic/a de la Direcció General del Patrimoni
Cultural del Departament de Cultura i un/a tècnic/a de la Diputació de Girona.

Funcions de la Comissió Tècnica:
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a) Programa d’Actuacions. Elaboració, d’acord amb les directrius fixades per la Comissió
Institucional.

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

c)  Rebre comptes de l’activitat del SAM.

d) Suports econòmics als museus. Elaboració dels criteris, sistemes de valoració, etc. d’acord amb
les instruccions de la Comissió Institucional.

e) Execució de totes les tasques que li designi la Comissió Institucional.

La Comissió Tècnica comptarà amb una presidència i una vicepresidència que s’escollirà entre els/les
directors/es dels museus.

La Comissió Tècnica es reunirà com a mínim dos cops a l’any i serà convocada per la seva presidència. El
SAM assumirà les funcions de secretaria.

La presidència i la vicepresidència de la Comissió recaurà cada any en un museu diferent, començant pel
primer i el darrer del llistat, ordenat alfabèticament per municipis, de museus que formen part de la Xarxa.

Les decisions de la Comissió Tècnica hauran de comptar amb l’acceptació de la majoria dels membres i,
en tot cas, dels representants de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona.

Sisè.- Finançament de la Xarxa

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

a) Funció cooperativa:

Aquells recursos econòmics que es destinin al compliment de la funció cooperativa de la xarxa prevista en
el pacte 2.

b) Funció de foment. Les dues institucions coordinaran les línies de subvenció als museus.

Mitjançant la signatura de convenis específics, en els termes previstos en el pacte vuitè, les parts
acordaran els recursos econòmics que es destinin al compliment de la funció de foment, els museus que
poden ser beneficiaris i els criteris i el procediment d’atorgament, entre altres temes.

En el finançament de la xarxa també hi podran participar altres institucions públiques o privades. Els
titulars dels museus també podran participar en el seu finançament, especialment en projectes concrets. 

Setè.- Vinculació del Servei d’Atenció dels Museus (SAM) amb la Xarxa

El Servei d’Atenció als Museus de Girona, creat per l’Ordre del Departament de Cultura, de 10 de març
de 1998, actuarà com a oficina tècnica de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona per
garantir el seu funcionament, la realització de les activitats corresponents i la prestació dels serveis
acordats en el seu programa d’actuacions

La modalitat de vinculació és la contractual, excepte en aquells casos en què el museu que faci les
funcions del SAM sigui de titularitat de la Generalitat de Catalunya o participat majoritàriament per ella.
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Les prestacions del contracte seguiran estrictament el que estableixi el Pla d’Actuacions aprovat per la
Xarxa i les orientacions que pugui donar la Comissió Institucional.

Vuitè.- Convenis específics

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

Novè.- Vigència

Aquest conveni té una vigència de quatre anys a partir de la data de l'última de les seves signatures
digitals. Abans de la finalització del termini previst, les parts signants del conveni podran acordar
unànimement, mitjançant la signatura d'una addenda, la seva pròrroga per un termini de fins a quatre anys
addicionals.

El conveni pot ser modificat, alterat o esmenat per acord mutu de les parts, mitjançant la signatura
d’addendes, i mentre aquest estigui vigent.

Desè.- Causes de rescissió del conveni

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

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

b) El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als seus pactes.
d) Altres causes de resolució previstes a la normativa aplicable.

Onzè.- Resolució del conveni marc de creació de la Xarxa de Museus de les comarques de Girona

Aquest conveni marc deixa sense efecte el conveni marc signat el 9 d’abril de 2015 sobre la Xarxa
Territorial de Museus de les comarques de Girona.

Dotzè.- Interpretació, resolució de conflictes i jurisdicció aplicable

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix en la seva interpretació i desenvolupament per
l’ordenament jurídic administratiu. Les parts se sotmeten  expressament a la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el cas que es produeixi qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir en la seva
interpretació i compliment que no pugui ser resolta, en primera instància, per la Comissió Institucional
prevista en el pacte cinquè d’aquest conveni.   

I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen aquest conveni de col·laboració a la data de
l’última de les signatures electròniques.

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

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

ANNEX II.- FORMULARI DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA TERRITORIAL DE
MUSEUS DE LES COMARQUES DE GIRONA

Població i data,

El/La sotasignat/ada ..............................., ......................., en nom del Museu .............. en virtut de
..........................................

EXPOSO:

I.- Que en data ............... el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Girona, el Museu Etnològic el Montseny la Gabella (Arbúcies), el Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles, el Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany (Banyoles), Terracotta. Museu de Terrissa i
Ceràmica Industrial de la Bisbal (La Bisbal d’Empordà), el Museu Municipal Josep Aragay (Breda),
l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, el Museu d'Arqueologia de Catalunya – Empúries
(l’Escala), el Museu de l’Anxova i de la Sal (l’Escala), el Museu de l’Empordà (Figueres), el Museu del
Joguet de Catalunya (Figueres), el Museu d'Arqueologia de Catalunya – Girona, el Museu d'Art de
Girona, el Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol (Girona), el Museu d’Història de Girona, el
Museu d’Història dels Jueus (Girona), el Tresor de la Catedral de Girona, el Museu Municipal de Llívia,
el Museu del Mar de Lloret de Mar, el Museu de la Garrotxa (Olot), el Museu dels Sants d’Olot, El
Museu del Suro de Palafrugell, el Museu de la Pesca (Palamós), el Museu Etnogràfic de Ripoll, el Museu
d’Història. Sant Feliu de Guíxols, el Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí) i el Museu
d'Arqueologia de Catalunya – Ullastret van signar un conveni marc de col·laboració en relació amb la
Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona.

II.- Que l’esmentat conveni marc té com a objecte la renovació per part dels signataris de la Xarxa
Territorial de Museus de Comarques de Girona amb la finalitat de dur a terme totes les actuacions
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necessàries per garantir les funcions pròpies dels museus com a institució cultural pública, impulsar la
seva projecció social i cultural i fer-los sostenibles en el context econòmic actual.

III.- Que el pacte tercer del conveni marc es preveu la possibilitat que tots els museus inscrits en el
Registre de Museus de Catalunya que pertanyin a la província de Girona s’hi pugin incorporar. Aquesta
incorporació es farà per adhesió al conveni marc, mitjançant declaració unilateral del museu interessat que
haurà de ser aprovada per la Comissió Institucional prevista en el pacte cinquè del conveni marc.

IV.- Que en data ......................., mitjançant acord de
.............................................................................(Ple/Comissió de Govern, etc.),
el Museu de ........................................................................................................ va acordar la seva voluntat
d’adherir-se al conveni marc de col·laboració en relació amb la Xarxa Territorial de Museus de les
Comarques de Girona signat en data .................

I per tal de dur a terme aquesta voluntat s’instrumenta el present document i

SOL·LICITA:

Primer.- El Museu .......................................................................................... ha acordat la seva voluntat
d’adherir-se al conveni marc de col·laboració en relació amb la Xarxa Territorial de Museus de les
Comarques de Girona signat en data ................, del qual s’inclou una còpia com a annex al present
document, i en els termes previstos en l’últim paràgraf del punt anterior.

Aquesta adhesió comporta l’assumpció per part del Museu de totes aquelles obligacions previstes en els
seus pactes.

El Museu..........................................................................................és coneixedor de les obligacions que
per als museus adherits a la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona es preveuen al
conveni signat el.......................

Segon.- El Museu.....................................................................................sol·licita a la Comissió
Institucional prevista en el pacte cinquè del conveni marc que aprovi la seva adhesió a la Xarxa Territorial
de Museus de les Comarques de Girona, moment a partir del qual hi restarà adherit amb tots els drets i
deures que aquesta incorporació comporta.

I, en prova de conformitat, signo aquest document en el lloc i la data esmentats.”

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

TERCER. Notificar aquest acord a totes les parts signants del conveni.

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

14. Aprovació d'una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Palamós per al Festival
Amb So de Cobla. 2021/X020200/250

L’Ajuntament de Palamós ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció pel
finançament del Festival Amb So de Cobla, en l’anualitat 2021, i s’ha instruït l’expedient
corresponent (2021/250).
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El Festival Amb so de Cobla es porta a terme a Palamós per ser una vila de llarga tradició
sardanista.

L'any 2017, impulsat per la Generalitat de Catalunya i conjuntament amb l'Ajuntament de
Palamós i l'Agrupació Sardanista Costa Brava, es va organitzar el primer festival de cobla de
Catalunya dedicat al so peculiar i identitari d'aquesta formació musical, el Festival Amb So de
Cobla. L'èxit de la primera edició ha a encoratjat les parts a donar continuïtat al festival.

Amb So de Cobla és un festival únic que té com a missió principal exportar el so de la cobla
arreu, en tots els seus vessants i en totes les disciplines possibles,  defugint de centrar-se en
l'estandaritat de la cobla convencional a la qual estem acostumats vinculada a la sardana. El
festival inclou tres eixos vertebradors: la difusió amb una proposta de programa per a totes les
franges d'edats i que inclou diferents gèneres i fusiona disciplines, la producció d'espectacles
creats per a ser estrenats en el marc del festival, i la formació professional de la mà de diversos
músics de cobla de primera fila.
Des de l'organització d'Amb So de Cobla està previst per a 2021, atenent a totes les mesures
imposades a partir de la  COVID 19, portar a terme la 5a edició del 3 al 7 d'agost ambdós
inclosos.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de  desembre de 2020 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 la 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. 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’Ajuntament de Palamós, 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 es proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Palamós, per al finançament del Festival
Amb So de Cobla, que tindrà lloc a Palamós 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 (nom del
beneficiari)

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2021/220 Ajuntament de Palamós P1712500F Festival Amb So De l’1 de gener de
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de Cobla 2021 al 31 d’agost
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

121.750,00 € 121.750,00 € 24.000,00 € 19,71 % 121.750,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-QUATRE MIL EUROS,
(24.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46229 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 de 2021 fins al 31
d’agost 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’Ajuntament de Palamós 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 24.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 19,71 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament de Palamós ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 121.750,00 €
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;
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e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de les
activitats.
f) 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 a l’activitat.
 Si és una festa inventariada al Catàleg del Patrimoni Festiu.

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:

 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.

 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.)

 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:

 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.

 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’Ajuntament de Palamós 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.
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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.
L’Ajuntament de Palamós haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Ajuntament de Palamós 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.
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i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment
d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.

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

L’Ajuntament de Palamós, 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.
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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 l’Ajuntament de Palamós.

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

— Servei d’Esports

15. Subvenció nominativa a Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva pels actes del
centenari de La Volta. 2021/X020203/5793

Subvenció nominativa a la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva pels actes del
centenari de La Volta. Expedient 2021/5793.
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L'entitat Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, de Barcelona, ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament dels actes del centenari de La Volta i s’ha instruït
l'expedient 2021/5793.

L'entitat Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva té com a objectiu principal
l'organització de la Volta Ciclista a Catalunya.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va aprovar el Pla
Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports  atorgui una subvenció
nominativa als clubs esportius de les comarques gironines que per les seves característiques,
desenvolupin unes importants funcions esportives i socials.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2021 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, de Barcelona, de
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, el diputat delegat d'Esports proposa
a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  

Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF
2021/5793 Volta Ciclista a Catalunya Associació

Esportiva
G64231855

Objecte de la subvenció Naturalesa
Actes del centenari de La Volta Corrent

Cost de l’objecte de
la subvenció €

Import de la
subvenció € Import a justificar € % de finançament

35.000,00 20.000,00 35.000,00 57,14 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 20.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 320/3410/48140 del pressupost de la Diputació de Girona de 2021.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es concedeix té
caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost
de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza
no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa. 

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini d’execució, encara
que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el període de la justificació.
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El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2019 i finalitza el
30 de juny 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 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'entitat, accepta la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en
el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el
15 de setembre de 2021, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de
35.000,00 euros corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació
de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor,
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt tercer d’aquest
acord.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (model disponible a
l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).

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

En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la subvenció es
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge de
finançament.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base
quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.

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

http://www.ddgi.cat
http://www.ddgi.cat
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Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es
concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa modificar el
fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats
percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que correspongui. Aquesta
circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic corresponent.

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

Vuitè. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació
del corresponent compte justificatiu.

Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor, i el
pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.

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

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

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:

I. 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.

II. 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.
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d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
e) 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. La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la
facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar l’acord 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 l’acord corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de
l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del pressupost o del
percentatge de finançament.

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

Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar totalment o
parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar
l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els supòsits següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Divuitè. Notificar aquest acord a l'entitat Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva.

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

— Medi Ambient

16. Aprovar subvenció nominativa a l'Aj. Arbúcies - Museu La Gabella anualitat 2021.
2021/X020203/2948
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Proposta dip. del. Medi Ambient; Aprovar conveni i concedir subvenció per al funcionament
del Museu Etnològic del Montseny - La Gabella. Exp. 2021/2948.

Vista la sol·licitud de l’Ajuntament d’Arbúcies, de data 1 de març de 2021, en què sol·licita
una subvenció exclosa de concurrència per al funcionament dels serveis del Museu Etnològic
del Montseny, amb un import de 28.600,00 euros. Exp. 2021/2948.

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

“Exp. 2021/2948- CN/4117 Informe sobre la proposta d’aprovació del text del conveni de
col·laboració amb a l’Ajuntament d’Arbúcies per al funcionament dels serveis del Museu
Etnològic del Montseny, la Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del Montseny
el 2021 i concessió de subvenció directa nominativa.

DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei

general de subvencions.
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,

de 13 de juny
e) Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locals.
f) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
g) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.

Vista la sol·licitud de l’Ajuntament d’Arbúcies de subvenció de 28.600,00 € per al
funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, directament
relacionats amb el Parc Natural del Montseny.

Vista la proposta del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament d’Arbúcies per al funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny,
la Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del Montseny- CN/286.

S’INFORMA

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora dins el
Programa del Parc del Montseny la Línia de col·laboració amb els ajuntaments en la gestió del
parc, la qual fa referència específica a Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic,
arqueològic, històric i etnogràfic. Ordenar l’ús social al Montseny, garantint el seu gaudi per
part de la societat i fomentant el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a
l’educació ambiental.

El Pressupost General de la diputació de Girona per al 2021 conté la partida  500/1700/46209
“A l’Ajuntament d’Arbúcies – Museu la Gabella”, amb un crèdit de 28.600,00 €, la qual cosa
és el supòsit previst en l’article 15.a) de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Girona per a la concessió directa de subvencions.
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El crèdit pressupostari és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i
s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document equivalent.

S’acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari
està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que el sol·licitant declara
responsablement que no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes
en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.

La subvenció té caràcter anual.

El conveni conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació.

L'objecte del conveni a celebrar amb l’Ajuntament d’Arbúcies no està comprès en els
contractes regulats per la normativa contractual vigent.

El conveni té vigència fins el 31 de desembre de 2021 la qual no és superior a la legalment
prevista.

El conveni preveu la possibilitat de pròrrogues anuals fins a un màxim de 4 anys en total, i que
la suma d’aquestes no supera el  termini màxim legalment establert.

L'aprovació de la subvenció, del text del conveni i de l’autorització i disposició de la despesa
correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta d’una despesa
superior a 18.000,00 €, d’acord amb la Resolució de Presidència de 18/7/19, modificada el 20
d’agost de 2019.

CONCLUSIÓ

Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’aprovació del text del
conveni de col·laboració amb l’ajuntament d’Arbúcies per al funcionament dels serveis del
Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del
Montseny i de concessió de la subvenció directa nominativa.”

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2021 hi figura aquesta subvenció consignada
nominativament i 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 15.a de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Vist 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
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ACORD

PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
d’Arbúcies, del tenor literal següent:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES PER AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS DEL
MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY, LA GABELLA, DIRECTAMENT
RELACIONATS AMB EL PARC NATURAL DEL MONTSENY. CN/4117. Exp. 2021/2948.

a) ENTITATS QUE INTERVENEN.

D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Miquel
Noguer i Planas, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori Nouvilas, en virtut de les
facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data ..................... de 2021.

I de l’altra, l'AJUNTAMENT D’ARBÚCIES, amb NIF P-1700900-B, representat peI seu
alcalde, el Sr. Pere Garriga i Solà, assistit per la Sra. Joana M. Llor i Serra, secretària de
l’Ajuntament.

b) ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ.

La Diputació de Girona té encomanada la gestió del Parc del Montseny en el seu àmbit
territorial, en base a les determinacions del Pla Especial del Parc del Montseny.

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

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona conté una línia de col·laboració amb
els ajuntaments del Parc del Montseny per a  la gestió de l'espai natural. Aquesta col·laboració
s'adreça especialment a l'execució del pla d'informació, pla de prevenció d'incendis, gestió de
les dotacions del Parc de titularitat municipal, la gestió de la xarxa viària bàsica del Parc i la
promoció d'un model de turisme sostenible, i es materialitza mitjançant convenis específics.

El Museu Etnològic del Montseny, La Gabella (MEMGA), és un equipament cultural de
l’Ajuntament d’Arbúcies relacionat amb el patrimoni natural, etnològic i cultural del parc
natural del Montseny. El MEMGA acull en les seves instal·lacions i gestiona, entre altres
elements, el Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc Natural del Montseny, un
punt d’informació del parc i el multivisió “Llegendes del Montseny” i està recollit com a
dotació del Parc en el Pla Especial.

El Parc Natural del Montseny ha endegat el programa d’educació ambiental  “El Montseny a
l’escola”, destinat directament als alumnes de primària dels municipis del Montseny. Un dels
seus objectius és apropar el Parc a la població local, promovent la seva vinculació amb la
conservació del seu entorn, el coneixement de la gestió que es fa a l’espai i dels usos que hi
conflueixen. També pretén fomentar la qualitat dels programes educatius del Parc i el treball en
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xarxa dels equipaments. El Museu Etnològic del Montseny, es va integrar en aquest programa a
partir del curs 2008-2009.

La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc Natural del Montseny,
participa en la gestió del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella com a òrgan assessor i
consultiu de l’equipament. 

La Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies van subscriure dels anys 2014 fins al 2020
convenis anuals de col·laboració per al funcionament dels serveis del Museu Etnològic del
Montseny, La Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del Montseny.

L’Ajuntament d’Arbúcies, vistos els resultats, argumenta la conveniència de renovar el conveni
pel proper any.

En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents

PACTES

PRIMER. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per a la col·laboració
entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies en els projectes, actuacions i serveis
que, relacionats amb el Parc Natural del Montseny, desenvolupi el Museu Etnològic del
Montseny, La Gabella, i que s’indiquen a continuació:

a) Gestió i manteniment del Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc
Natural del Montseny, amb una previsió de despeses de 7.524,21 €.

b) Gestió del punt d’informació del Parc Natural del Montseny a Arbúcies. Entre les seves
funcions inclou la informació directa als visitants i la difusió d’actes, propostes i
publicacions del parc, amb una previsió de despeses de 21.628,89 €.

c) Manteniment del multivisió “Llegendes del Montseny”.

d) Utilització dels espais i infraestructures del museu com a oficina tècnica del Parc
Natural del Montseny per part dels tècnics de la Diputació de Girona per al
desenvolupament de part de les seves tasques de gestió del Parc.

e) Organització o col·laboració en la realització d’altres fòrums, conferències o altres
activitats relacionades amb la formació, divulgació i educació ambiental al Parc Natural
del Montseny, que seran concretades i aprovades, si és el cas, mitjançant les
corresponents addendes al present conveni.

f) Realització de les activitats que corresponen al municipi d’Arbúcies dins el Programa
“El Montseny a l’escola”, promogut pel Parc Natural, en el segon i tercer trimestre del
curs escolar 2020/21 i primer trimestre del curs 2021/22, amb una previsió de despeses
de 5.600,00 €.

Les actuacions previstes per al 2021 dins del present conveni tenen un pressupost de 38.353,10
€, que inclou 3.600,00 € per a despeses de neteja de l’equipament.
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SEGON. COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona es
compromet a:

a) Proporcionar als responsables del Museu la informació del Parc Natural del Montseny
necessària per desenvolupar adequadament la tasca informativa, adreçada als usuaris de
l’equipament i als visitants en general.

b) Facilitar els elements de retolació i de senyalització necessaris per fer accessible el punt
d’informació del Parc Natural del Montseny, previ acord amb l’Ajuntament.

c) Facilitar les publicacions i els materials de divulgació que edita la Diputació de Girona en
relació amb el Parc Natural, per a la seva distribució gratuïta o de venda al públic.

d) Promocionar, a través dels mitjans que li són propis, els serveis que ofereix el Museu
Etnològic del Montseny, La Gabella com a equipament museístic, de recerca i educatiu del Parc
Natural.

e) Col·laborar econòmicament amb la suma de fins a VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS EUROS
(28.600,00 €), per atendre les despeses que generin les activitats contemplades en el pacte
primer, amb les següents consideracions:

a) D’aquest import total, es destinaran VINT I TRES MIL EUROS (23.000,00 €) anuals
pel finançament de les despeses de contractació de personal, adquisició de material, en
relació als punts 1 al 5 del pacte primer i de despeses de neteja, que correspon al
59,97% d’aquestes despeses.

b) D'aquest import total es destinaran CINC MIL SIS-CENTS EUROS (5.600,00 €) per
atendre el 100% de les despeses que generin les activitats contemplades en el pacte
primer, punt sisè, amb les següents determinacions:

I. La Diputació de Girona finançarà per cada curs escolar un import de 700 €/grup classe
per a 8 grups per al segon i tercer trimestre del curs 2020/21 i 8 grups per al  primer
trimestre del curs 2021/22 i corresponents a un màxim del 100% de la despesa de
personal educador. Cada grup classe, establert pel propi centre escolar, haurà de
comptar necessàriament amb un tutor assignat.

II. Aquesta subvenció inclou els conceptes de presentació personalitzada del Programa i la
Unitat didàctica als mestres del centre escolar a l’inici de cada curs, la tutorització del
curs, conducció de la sortida del 2on bloc, suport en la preparació de les sortides de
cada bloc, i avaluació externa.

Seran acceptables canvis entre els imports relatius als diferents conceptes per ajustar-los al
nombre de grups escolars que efectivament participin en el programa “El Montseny a l’Escola”,
sense que això pugui significar en cap cas augmentar la subvenció total de 28.600,00 €.

TERCER. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES.  L’Ajuntament
d’Arbúcies es compromet a:
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a) Incloure les tasques d’informació del Parc Natural del Montseny en el conjunt d’activitats
que es desenvolupen al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella atès per un/a informador/a,
que haurà d’estar obert al públic de dimarts a divendres (de les 11 h a les 14 h i de les 17 h a
les 20 h), així com també els dissabtes i diumenges (de les 11 h a les 14 h i de les 16:30h a les
19 h) i festius al matí (de 11 h a 14 h).

b) Donar les instruccions necessàries al personal del Museu, per a què la informació i l’atenció
de les consultes relatives al Parc Natural, es realitzi de forma responsable i seriosa.

c) Col·laborar amb la Diputació de Girona en la realització d’iniciatives de caràcter ambiental o
turístiques relacionades amb el Parc Natural.

d) Aportar els mitjans necessaris per tal de complir els objectius d’aquest conveni i dur a terme
les actuacions que se’n derivin, assignant el personal i els recursos propis que siguin necessaris.

e) Acreditar l’execució del programa a partir de l’avaluació que fan les escoles dels blocs i de
la unitat didàctica de cada cicle. Lliurar l’enquesta final d’avaluació de la unitat didàctica com
a document d’acreditació de la implantació del programa a l’escola.

f) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió que realitzi en el marc d’aquest conveni, i incloure l’anagrama i el nom de
la Diputació de Girona en tota la publicitat que l’Ajuntament d’Arbúcies i el Museu Etnològic
del Montseny, La Gabella, editin referent al Parc Natural del Montseny.

QUART.- DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció que
es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es detallen
en els pactes primer i segon i que formen part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import
que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa.

Es podran considerar com a subvencionables les despeses de personal.

Es podran considerar subvencionables les despeses indirectes de neteja de l’equipament
d’acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2021 i finalitza el
31 d’octubre de 2021.

CINQUÈ. 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,
amb l'excepció dels ajuts que s'obtinguin de la Diputació de Girona, o entitat vinculada o
participada per aquest ens per al mateix projecte. La suma de les subvencions i altres ingressos
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de
l’activitat subvencionada.
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SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. L’ajuntament d’Arbúcies accepta la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest
conveni.

SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el termini
que finalitza el 2 de novembre de 2021, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
corresponent a les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar el nombre de
visites i consultes ateses al Centre de Documentació i al punt d’informació del Parc i grau de
satisfacció dels usuaris; escoles i grups participants en el Programa “El Montseny a l’escola” i
grau de satisfacció dels mestres participants.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor, el
número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura o altre document
acreditatiu de la despesa legalment vàlid.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la identificació
de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la col·laboració
de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte desè d’aquest conveni.

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

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

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

VUITÈ. AFECTACIÓ DELS BÉNS. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de retornar les
quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui. 

NOVÈ. PAGAMENT. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la subvenció previ
informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la subvenció es farà mitjançant una
transferència bancària.

DESÈ. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o
difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat
realitzada.

http://www.ddgi.cat
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Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona al web
del Museu i en uns cartells ubicats al Centre de Documentació i al Punt d’Informació situat a
l’entrada del Museu.

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

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

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

ONZÈ. ALTRES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. El beneficiari té les obligacions
següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida en

relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions
de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres
òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.

c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o demanats a
altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud.

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.

e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

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

TRETZÈ. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de Girona que
ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció concedida i de
modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte
per concedir la subvenció.

Una vegada s’hagi aprovat el conveni corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar un canvi
de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del pressupost o del
percentatge de finançament.
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En relació amb la modificació, minoració o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.

CATORZÈ. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT. La Diputació de Girona
podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els supòsits
següents:
a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

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

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

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

SETZÈ. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. El
beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions subvencionades amb
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i hagi obtingut l'autorització de la Diputació de Girona.

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

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

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

estatutaris.
III. 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.
IV. La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i

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

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

VII.La bona fe.
VIII. 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. 
IX. Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici

del seus càrrecs.
X. 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.

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

DINOVÈ. SEGUIMENT DEL CONVENI I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES. En cas que sigui
necessari, per tal de garantir el correcte desenvolupament del conveni, facilitar la comunicació
de les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre els dubtes d’interpretació que
sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest conveni, així com les discrepàncies que puguin
sorgir en l’aplicació d’aquest, es podrà crear una comissió de seguiment formada per dos
representants de cada part.

VINTÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva
signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2021 i podrà ser prorrogat per períodes anuals, fins
a un màxim de 4 anys, per acord de les parts mitjançant addenda. En cas de pròrroga, l’addenda
establirà l’import de subvenció i els terminis d’execució i de justificació.

VINT-I-UNÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa administrativa i
es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei
26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la resta de normativa aplicable.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu acord de les
parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són competència dels òrgans de
l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

VINT-I-DOSÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Són causes d'extinció d'aquest conveni:
1 L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts.
2 L'acord unànime de tots els firmants.
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3 L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el conveni
per cadascuna de les parts.

4 Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
5 Per qualsevol altra causa prevista en el conveni o en altres lleis.

SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de la subvenció per un import total de
28.600,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/1700/46209 “A l’Ajuntament
d’Arbúcies – Museu la Gabella” del pressupost de 2021.

TERCER. FACULTAR el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord.

QUART. NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament d’Arbúcies.

CINQUÈ. PUBLICAR el text del conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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

17. Canvi d'imputació pressupostària Campanya Del Pla a l'acció 2018-19 L1. Saus,
Camallera i Llampaies. 2018/X020200/5594

Vista les bases específiques reguladores de la Campanya “Del Pla a l’Acció”, aprovades pel Ple
de la Diputació de Girona en la sessió de 19 de desembre de 2017, publicades al Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG) número 4 de 5 de gener de 2018.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 30 de gener de 2018, publicada
al BOPG número 36, de 20 de febrer de 2018.

La Junta de Govern va resoldre en data 7 d’agost de 2018 la convocatòria de subvencions de la
campanya “Del Pla a l'Acció” i va atorgar a l'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies una
subvenció de 1.350,00 euros per servei de comptabilitat i gestió energètica i Informe de
seguiment del PAES.

Es tracta d'una subvenció plurianual amb la distribució següent:

Per anys
Import total 1.350,00 euros
Import 2018 675,00 euros
Import 2019 675,00 euros

L’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies no va sol·licitar el 50% de bestreta el 2019. Ara
l'ajuntament justifica el servei de comptabilitat i gestió energètica i Informe de seguiment del
PAES i se li han de pagar 1.350,00 euros, i cal imputar-los a l'exercici 2021 mitjançant un canvi
d'imputació pressupostària.
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L'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de la despesa
correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que la concessió d’aquesta
subvenció la va aprovar la Junta de Govern de 7 d’agost de 2018. 

Vist l’informe del cap del centre gestor de Medi Ambient signat en data 20 d’abril de 2021.

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

ACORD

PRIMER. Aprovació, per del canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de
la subvenció a l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies, amb NIF P1719900A, Exp.
2018/5594, pel servei de comptabilitat i gestió energètica i Informe de seguiment del PAES
dins la campanya Del Pla a l’acció 2018-19 tot autoritzant i disposant la despesa per import
total de 1.350,00 euros, amb càrrec el pressupost de 2021 a l’aplicació pressupostària
500/1700/46205.

SEGON. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies.

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

18. Minoració de la subvenció al Consorci de les Vies Verdes de Girona pel finançament
extraordinari de manteniment i inversió de la xarxa de vies verdes 2019.
2019/X020100/5569

En relació a la subvenció concedida per import de 949.999,99 euros (477.012,54 euros de
capítol IV i 472.987,45 euros de capítol VII), per al finançament extraordinari de manteniment i
inversió de la xarxa de vies verdes, us faig avinent que a la justificació presentada el 19 d’agost
de 2020 només es va justificar correctament 754.261,02 euros (477.012,54 euros de capítol IV i
277.248,48 euros de capítol VII). Per tant, el total de despeses elegibles és inferior a l’import
subvencionat i cal minorar la subvenció.

Vist que en data 12 d’abril 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 195.738,97 euros de capítol VII,
de forma que la subvenció atorgada serà de 754.261,02 euros ( 477.012,54 euros de capítol IV i
277.248,48 euros de capítol VII)..

Vist que a data d’avui el Consorci de les Vies Verdes de Girona no ha presentat cap al·legació
ni reclamació.

Vist que la subvenció la va concedir la Junta de Govern li correspon en aquest mateix òrgan
aprovar la seva minoració.

Vist l’informe del cap de centre gestor de data 17 de maig de 2021.
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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

2019/5569 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 €)

949.999,99 (477.012,54 de despeses corrents i 472.987,45 de despeses d’inversió)

Import minorat (en €)

195.738,97 de despeses d’inversió

Import de la subvenció final (en €)

754.261,02 (477.012,54 de despeses corrents i 277.348,48 de despeses d’inversió)

Segon. Anular l’autorització i disposició de la despesa per l’import següent:

Aplicació pressupostària 2019 500/1700/76710: 195.738,97 €

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

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

19. Aprovar l'exigència de reintegrament per part del Consorci de les Vies verdes d'una
part de la subvenció pel finançament extraordinari de manteniment i inversió de la xarxa
de vies verdes 2018. 2017/X020100/6298

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió Ordinària de data 4 de setembre de
2018 va acordar concedir una subvenció al Consorci de les Vies Verdes de Girona per despeses
de manteniment i inversió en millora de la xarxa de les vies verdes per un import de 600.000
euros, per un import de 227.012,54 euros per manteniment i 372.987,46 euros per inversió.

Vist que en data 17 d’octubre de 2018 es va pagar 204.311,28 euros per a manteniment i
335.688,72 euros per inversió en concepte de bestreta del 90% tal i com establia l’acord.
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Vist que el Consorci de les Vies Verdes de Girona va justificar 238.645,41 euros en despeses
corrents i un import de 309.871,19 € en despeses d’inversió i per tant la justificació presentada
pel que fa a la part d’inversió és inferior a l’import atorgat.

Vist l’informe emès pel cap de Medi Ambient sobre la justificació i reconeixement d’obligació
de la subvenció en el que s’informa que es va fer un pagament a justificar per import de
335.688,72 euros de l’aplicació 300/4590/76700, que s’ha justificat 309.871,19 euros i que per
tant correspon el reintegrament de 25.817,53 euros, més els interessos de demora, igualment
també s’informa que la justificació presentada per un import de 227.012,54 euros per
manteniment és correcte i per tant correspon reconèixer l’obligació de 22.701,26 € de
l’aplicació pressupostària 300/4590/46701.

Tanmateix, atès que es fa proposta la revocació parcial de la subvenció a les despeses
d’inversió i el reintegrament de la part de la bestreta no justificada, es considera adient retenir
el pagament dels 22.701,26 € per compensar part del reintegrament

Aplicació Subvenció Bestreta 90% I m p o r t
justificat

300/4590/467
01 227.012,54 204.311,28 238.645,41 +22.701,26 (pagar)

300/4590/7670
0 372.987,46 335.688,72 309.871,19 -25.817,53 (reintegrar)

Vist que en data 25 d’octubre de 2019, 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 63.116,27 €, de forma que la
subvenció atorgada resultaria de 536.883,73 euros €.

Vist que per resolució de presidència de data 8 d’abril de 2021 es va acordar minorar la
subvenció quedant de la següent manera:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2019/6298 Consorci de les Vies Verdes P1700047B

Objecte de la subvenció Naturalesa

Finançament extraordinari de manteniment i inversió de la xarxa
de vies verdes 2018

Corrent i inversió

Import de la subvenció concedida inicialment (en €)

600.000 (227.012,54 de despeses corrents i 372.987,46 de despeses d’inversió)

Import de la subvenció minorada (en €)

63.116,27 de despeses d’inversió

I es va iniciar el procediment per establir l’obligació del Consorci de les Vies Verdes de Girona
de reintegrament de la quantitat de 25.817,53 €, percebuda en concepte de bestreta, més els
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interessos de demora, i es va donar audiència de 15 dies al Consorci per tal de presentar
al·legacions.

Vist que a data d’avui el Consorci no ha presentat al·legacions. 

Vist l’informe del Cap de Medi Ambient signat en data 18 de maig de 2021.

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

PRIMER. Aprovar l’obligació de reintegrament per part del Consorci de les Vies Verdes de
l’import pagat per la Diputació de Girona en concepte de bestreta del 90% de la subvenció pel
finançament extraordinari de manteniment i inversió de la xarxa de vies verdes 2018, per
import de 28.122,54 €, d’acord amb els termes següents:

Import a reintegrar 25.817,53 €

Interessos de demora 2.305,01 €
Total a reintegrar 28.122,54 €

SEGON. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà determinat
per la data de notificació d’aquest acord, en conseqüència:

I. Si la notificació de l’acord es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, l’abonament en
període voluntari s’estendrà fins al dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil,
fins a l’immediat hàbil següent.

II. Si la notificació de l’acord es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada mes,
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 5 del segon mes posterior, o si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment i es recalcularà la
meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els termes
previstos a l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de la Llei
general pressupostària

TERCER. Establir que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha d’ingressar l’import a
reintegrar que consta en el punt primer d’aquest acord, en el número de compte ES11 2100
0002 5602 0166 8489 de Caixabank.

QUART. Notificar aquest acord Consorci de les Vies Verdes de Girona, a la Intervenció
General i a Tresoreria de la Diputació de Girona.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.
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20. Subvenció ajuntament de Cassà de la Selva per a la Fira del Tap i el Suro 2021.
2021/B010100/4436

Vista la sol·licitud del l’ajuntament de Cassà de la Selva data 23 de març de 2021, en què
sol·licita una subvenció exclosa de concurrència per a la Fira del Tap i el Suro 2021, amb un
import de 20.000,00 euros. Exp. 2021/4436.

Vist l'informe favorable del centre gestor de Medi Ambient, de data 28 d’abril de 2021.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2021 hi figura aquesta subvenció consignada
nominativament i 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 15.a de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Vist 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

2021/4436 Ajuntament de Cassà de la Selva P1704900H

Objecte de la subvenció Naturalesa

Fira del Tap i el Suro - 2021 Corrent

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament

65.000,00 20.000,00 Quantia fixa

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

Aplicació
pressupostària Nom aplicació pressupostària Import

500/4190/46210 A  Ajuntament de Cassà de la
Selva – Fira del Tap             20.000,00
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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:
a) Número de visitants per fira
b) Número d’expositors per fira
c) Races i varietats autòctones presents a les fires
d) Implantació de criteris ambientals a les fires

a) 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.

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

c) 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.

d) 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.

e) 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.

http://www.ddgi.cat


82

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

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.

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.
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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
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,
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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:

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

estatutaris.
III. 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.
IV. La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i

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

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

el compliment dels drets dels usuaris.
VII.La bona fe.
VIII. 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. 
IX. Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de

l’exercici del seus càrrecs.
X. 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
(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,



85

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

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’ajuntament de Cassà de la Selva

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

21. Concessió subvenció per accions de recerca i gestió canvi global agroforestal 2021 al
Consorci Tecnològic Forestal de Catalunya. 2021/X020203/5838

Vista la sol·licitud del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, de data 21 de maig
de 2021, en què sol·licita una subvenció nominativa exclosa de concurrència per a la promoció
d’accions de recerca i gestió en la mitigació i adaptació al canvi global en l’àmbit agroforestal
de les comarques de Girona durant l’exercici 2021, amb un import de 44.974,00 euros. Exp.
2021/5838.

Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2021 hi figura aquesta subvenció consignada
nominativament i 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 15.a de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Vist 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.

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

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

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2021/5838 Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya Q7550005H

mailto:dpd@ddgi.cat
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Objecte de la subvenció Naturalesa

Accions de recerca i gestió en la mitigació i adaptació al canvi global en
l’àmbit agroforestal

Corrent

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

56.217,50 44.974,00 Quantia fixa

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

Aplicació pressupostària Nom aplicació pressupostària Import

500/1700/46768
Consorci Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya 45.000,00

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

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el 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.

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.

http://www.ddgi.cat
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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.

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.

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. Es podrà efectuar un pagament a compte del 50% de la subvenció prèvia
sol·licitud del beneficiari, en què caldrà fer constar l’acceptació de la subvenció amb les
condicions en què ha estat concedida. 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:
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a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes en
un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest incompliment
pot comportar la revocació de la subvenció.

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

DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents:

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

ONZÈ. 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. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de
retornar l'import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els supòsits següents:

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

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

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

estatutaris.
III. 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.
IV. La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i

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

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

el compliment dels drets dels usuaris.
VII.La bona fe.
VIII. 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. 
IX. Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de

l’exercici del seus càrrecs.
X. 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.
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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
(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 al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

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

— Servei de Programes Europeus

22. Aprovar addenda PECT Alimentari. 2021/X020204/4903

A proposta del president, aquesta proposta es deixa sobre la taula.

— Xarxa Viària

23. Conveni amb l'Ajuntament de Vilamalla per a l'execució d'obres de tractament
superficial asfàltic a diversos carrers al polígon Empordà Internacional.
2021/D030400/3582

L’Ajuntament de Vilamalla ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per a
l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos carrers del polígon Empordà
Internacional.

Diversos carrers del polígon Empordà Internacional del municipi de Vilamalla necessiten
treballs de reparació o renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils

mailto:dpd@ddgi.cat
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d’externalitzar, tant per la seva magnitud com per la inexistència d’empreses especialitzades en
tractament superficial.

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

El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les dades
necessàries.

La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 14 de maig de 2021, ha emès
informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament
de Vilamalla per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos carrers del
polígon Empordà Internacional.

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

Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de Girona i
l'Ajuntament de Vilamalla per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a
diversos carrers del polígon Empordà Internacional:

“I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la
Junta de Govern de ---------------------------------.
Ajuntament de Vilamalla, representat pel seu alcalde president, Carles Álvarez i González ,
assistit per la secretària de la corporació, Susana Vila i Mediñà, en virtut de les facultats
conferides per acord de la Junta de Govern Local de 5 de maig de 2021.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.  Diversos carrers del polígon Empordà Internacional de Vilamalla necessiten treballs de

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

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

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

I. Triple tractament superficial:
a) C/ Pals: 2.904 m2

b) C/ Molló: 2.664 m2

c) C/ Ripollès: 2.460 m2

d) C/ Castelló: 2.820 m2

e) C/ Vilafant: 1.464 m2
II. Acabat en negre (zones de gir):
a) C/ Pals: 2.904 m2
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b) C/ Molló: 2.664 m2

c) C/ Ripollès: 2.460 m2

d) C/ Castelló: 2.820 m2

e) C/ Vilafant: 1.464 m2
4.  El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de

subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 27.825,12 euros. 
En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents

PACTES
La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Vilamalla realitzaran les obres de tractament
superficial asfàltic a diversos carrers del polígon Empordà Internacional amb la participació
següent:
 A càrrec de la Diputació de Girona:

a) Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element de càrrega.
A càrrec de l’Ajuntament de Vilamalla:
-  Aportació dels materials mitjançant dipòsit previ del seu cost a la Tresoreria de la

Diputació, segons es manifesta en el punt 4t, és a dir, 27.825,12 euros.
-  Disponibilitat d’un lloc d’aplegament situat a prop de l’obra per descarregar les

graves i aportació d’un element de càrrega.
a) Neteja del paviment i eliminació d’herbes si cal.
b) Escombrada amb recollida de l’àrid sobrant al cap de 3 dies de l’execució del

tractament superficial. Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies.
2.  Les xifres que consten en les manifestacions anteriors són aproximades, tant pel que fa als

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Aprovació conveni amb Aj. Cabanes per obres de tractament superficial asfàltic a
diversos camins. 2021/K010400/2161
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L’Ajuntament de Cabanes ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per a
l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos camins municipals.

Diversos camins del municipi de Cabanes necessiten treballs de reparació o renovació del seu
acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la seva magnitud com per la
inexistència d’empreses especialitzades en tractament superficial.
La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, especialment els
més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que, sense detriment de la tasca
principal que és la conservació de carreteres de la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a
treballs d’aquesta naturalesa.

El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les dades
necessàries.

La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 3 de juny de 2021, ha emès
informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Cabanes per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos camins
municipals.

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

Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de Girona i
l'Ajuntament de Cabanes per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos
camins municipals:

“I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la
Junta de Govern de ---------------------------------.
Ajuntament de Cabanes, representat pel seu alcalde president, Àlex Hernández González,
assistit pel secretari de la corporació, Andreu Salazar Cayuela, en virtut de les facultats
conferides per acord de Ple de 15 d’abril de 2021.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1r.  Diversos camins del municipi de Cabanes necessiten treballs de reparació o renovació

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

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

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

III. Triple tractament superficial:
c) Camí de Biure: 12.150 m2

d) Camí Masnou: 2.640 m2
IV. Aglomerat asfàltic:

e) 5 tones
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4t.  El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 28.449,20 euros. 

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

PACTES

1r.  La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cabanes realitzaran les obres de tractament
superficial asfàltic a diversos camins municipals amb la participació següent:

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

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

Diputació, segons es manifesta en el punt 4t, és a dir, 28.449,20 euros.
-  Disponibilitat d’un lloc d’aplec situat a prop de les actuacions per carregar les

gravetes i disposició d’un element de càrrega.
a) Restitució del voral amb eliminació de mota vegetal per facilitar el desguàs de la

calçada.
b) Restitució de cunetes i drenatges i neteja del paviment si fos necessari.
c) Escombrat de l’àrid sobrant al cap de 3 dies de l’execució del tractament superficial.

Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies.
2n.  Les xifres que consten en les manifestacions anteriors són aproximades, tant pel que fa

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

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

4t.  La vigència d’aquest conveni serà fins a l’execució dels treballs descrits en el pacte 1r i
no podrà ser superior a 4 anys, d’acord amb l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic.

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

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

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

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

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

25. Proposicions urgents

FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i
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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 passen a tractar els assumptes
següents:

25.1. Ratificar per Junta de Govern decret addenda PECT

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern,el decret de Presidència núm. 2021/1887 de data 8
de juny de 2021, realtiu aaprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona, la Universitat de Girona, l’ajuntament de Riudellots de la Selva, el Consell regulador
de la denominació d’origen Empordà, la fundació privada Drissa, la fundació privada Emys, la
fundació privada Mas Xirgu, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, la Unió de
Pagesos de Catalunya, la Fundació el 7 d’Astres i el Consell Comarcal de la Selva  per dur a
terme el projecte d’especialització i competitivitat territorial “Girona, sistema alimentari
sostenible,  el qual es transcriu literalment a continuació:

“Vistos els acords de la Junta de Govern del dia 4 de maig de 2021 en que s’acceptaven les
subvencions per a les operacions de coordinació i s’aprovaven els respectius convenis de
col·laboració entre les entitats sòcies dels projectes d’especialització i competitivitat territorial
(PECT) detallats a continuació:
1. Alimentació. “Girona, Sistema Alimentari Sostenible”. (001-P-002062).
2. Innovació social. “Girona, innovació social i digital: noves respostes davant els reptes del
mil·lenni”. (001-P-002064).
3. Patrimoni. “Girona, Patrimoni Actiu” (001-P-002065).

Vist que el requeriment de la Direcció General d’Administració Local, de data 28 de maig de
2021, demana ajustar la durada el conveni a la durada inicialment prevista de les operacions
(apartat 6 de la base reguladora 2; Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost modificat per l’apartat U de
l’annex de l’Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre); o sigui, inicialment i com a màxim al
31 de de desembre de 2022.

Vist l’edicte, de data 14 de maig de 2021, de correcció d’errades de la Resolució de 12 d’abril
de 2021, del secretari d’Administració Local i de Relacions amb l’Aran, per la qual es
seleccionen els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la
RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya en que estableix que , en l’Annex I, respecte al PECT “Girona,
sistema alimentari sostenible”, on diu: “50.232,00 €”, ha de dir: “35.052,00 €”, i en
conseqüència, on diu: “852.268,00 €”, “426.134,00 €”, 3.559.127,91 €”, “411.001,01 €”
“3.148.126,90 €” i “1.574.063,45 €”, ha de dir: “867.448,00 €”, “433.724,00 €”, “3.319.127,91
€”, “155.821,01 €”, ” 3.163.306,90 €” i “1.581.653,45 €”, respectivament.

Vist que aquesta correcció d’errades comporta que s’incrementi la despesa elegible per a
l’operació “Plataforma per impulsar la innovació sostenible en aliments de qualitat” de
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i, com a conseqüència, també
s’incrementi el pressupost conjunt del PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”.

Vist que l’addenda al conveni que regula la relació entre les entitats del PECT “Girona, Sistema
Alimentari Sostenible” (001-P-002062) ha d’estar signada per totes les entitats sòcies de
l’esmentat PECT, la qual cosa comporta un termini llarg de recollida de signatures i que la
documentació requerida s’ha de presentar en un termini breu a la Direcció General
d’Administració Local. 
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D'acord amb aquests antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació
de règim local atribueix a la Presidència art. 34.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del
règim local,

RESOLC:

PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, la
Universitat de Girona, l’ajuntament de Riudellots de la Selva, el Consell regulador de la
denominació d’origen Empordà, la fundació privada Drissa, la fundació privada Emys, la
fundació privada Mas Xirgu, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, la Unió de
Pagesos de Catalunya, la Fundació el 7 d’Astres i el Consell Comarcal de la Selva  per dur a
terme el projecte d’especialització i competitivitat territorial “Girona, sistema alimentari
sostenible”, el literal de la qual es relaciona tot seguit:

Parts
Diputació de Girona, NIF P1700000A, representada per Miquel Nogué i Planas, en qualitat de president,
nomenat per acord de Ple del 4 de juliol del 2019, i com a beneficiària i anomenada entitat representant
del PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”, facultat per Resolució de Presidència de..... i assistit
pel secretari general de la Diputació, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
Universitat de Girona, NIF Q6750002E, representada per Joaquim Salvi i Mas, en qualitat de rector, com
a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”.
Ajuntament de Riudellots de la Selva, NIF P1715900E, representat per Montserrat Roure i Massaneda, en
qualitat d’alcaldessa, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”.
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà, NIF G17122029, representat per Xavier
Albertí i Oriol, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, sistema
alimentari sostenible”.
Fundació Privada DRISSA, NIF G17588047, representada per Núria Martinez i Barderi, en qualitat de
directora, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”.
Fundació Privada EMYS, NIF G17761685, representada per Josep Enric Llebot i Rabagliati, en qualitat
de president, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”.
Fundació Privada Mas Xirgu, NIF G55121909, representada per Josepa Perich i Pujol, en qualitat de
directora, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”.
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, NIF Q5855049B, representat per Joan Manel
Albacete, en qualitat de director de Serveis Corporatius, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT
“Girona, sistema alimentari sostenible”.
Unió de Pagesos de Catalunya, NIF G08687642, representada per Sergi Palay i Azoz, en qualitat de
director-gerent, com a beneficiària i entitat sòcia del PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”.
Fundació el 7 d’Astres, NIF G66149162, representada per Albert Rosa i Congost, en qualitat de gerent,
com a participant no beneficiària del PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”.

Consell Comarcal de la Selva, NIF P6700002F, representat per Salvador Balliu i Torroellla, en qualitat de
president, com a entitat participant no beneficiària del PECT  “Girona, sistema alimentari sostenible”.
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient per signar aquesta addenda
al conveni, en nom i representació de les entitats respectives i de comú acord
EXPOSEN
I. Que vist el conveni signat entre totes les entitats a dalt esmentades per dur a terme el projecte
d’especialització i competitivitat territorial PECT “Girona, sistema alimentari sostenible” per tal de donar
compliment al que s’estableix en les bases reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT (Ordre PRE/161/2019, d’1 d’agost,
modificada per l’Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre, amb la correcció d’errades publicada al
DOGC número 8272, de 16 de novembre de 2020, de la Generalitat de Catalunya).
II. Vist l’edicte, de data 14 de maig de 2021, de correcció d’errades de la Resolució de 12 d’abril de 2021,
del secretari d’Administració Local i de Relacions amb l’Aran, per la qual es seleccionen els projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT als quals s’atorga
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subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en que estableix que
, en l’Annex I, respecte al PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”, on diu: “50.232,00 €”, ha de dir:
“35.052,00 €”, i en conseqüència, on diu: “852.268,00 €”, “426.134,00 €”, 3.559.127,91 €”, “411.001,01
€” “3.148.126,90 €” i “1.574.063,45 €”, ha de dir: “867.448,00 €”, “433.724,00 €”, “3.319.127,91 €”,
“155.821,01 €”, ” 3.163.306,90 €” i “1.581.653,45 €”, respectivament. .
III. Vist que aquesta correcció d’errades comporta que s’incrementi la despesa elegible per a l’operació
“Plataforma per impulsar la innovació sostenible en aliments de qualitat” de l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i, com a conseqüència, també s’incrementi el pressupost conjunt del
PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”.
IV. Vist que el requeriment de la Direcció General d’Administració Local demana ajustar la durada el
conveni a la durada inicialment prevista de les operacions (apartat 6 de la base reguladora 2; Ordre
PRE/161/2019, d'1 d'agost modificat per l’apartat U de l’annex de l’Ordre PRE/197/2020, de 10 de
novembre); o sigui, inicialment i com a màxim al 31 de de desembre de 2022.
En virtut del que s’ha exposat, les parts subscriuen aquesta addenda al conveni, que es regeix per les
següents
CLÀUSULES
Primera.
Es modifica el paràgraf segon de la clàusula primera del conveni que queda redactat de la manera següent:
“El PECT “Girona, sistema alimentari sostenible” ha obtingut una subvenció de 1.581.653,45 € sobre un
pressupost de despesa total elegible de 3.163.306,90 € que s’executarà segons els pressupostos i fitxes
descriptives de les operacions incloses com annexos a aquest conveni, del que formen part íntegra.”
Segona.
Es modifica l’últim paràgraf de la clàusula cinquena del conveni que queda redactat de la manera següent:
“El pressupost de la despesa total elegible és de 3.163.306,90 € i rebrà una subvenció d’1.581.653,45 €.
La subvenció la rebrà directament l’entitat beneficiària encarregada d’executar la despesa elegible
corresponent al pressupost de l’operació.”

Tercera.
Es modifica el paràgraf primer de la clàusula vuitena del conveni que queda redactat de la manera
següent:
“El conveni és vigent durant tota la vigència del PECT, amb data d’inici 01/01/2019 i data prevista de
finalització 31/12/2022.”
Quarta.
Es modifica l’annex 5 del conveni “Pressupost” que s’estableix en els imports següents:
Annex 5. Pressupost.

I, com a prova de conformitat, les parts signen, electrònicament, aquesta addenda al conveni de
col·laboració.
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SEGON. Corregir les dates de finalització dels convenis corresponents als PECT “Girona,
innovació social i digital: noves respostes davant els reptes del mil·lenni”. (001-P-002064) i
“Girona, Patrimoni Actiu” (001-P-002065) i fixar-la a 31 de desembre de 2022 per tal d’ajustar
la durada del conveni a la durada inicialment prevista de les operacions (apartat 6 de la base
reguladora 2; Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost modificat per l’apartat U de l’annex de l’Ordre
PRE/197/2020, de 10 de novembre); sense perjudici de la pròrroga que es pugui demanar en el
seu moment.

TERCER. La present Resolució se sotmetrà a la ratificació de la propera Junta de Govern.

QUART. Traslladar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració local i a les
entitats signants dels 3 convenis que regulen els 3 PECT detallats en el paràgraf primer
d’aquest accord”.”

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

25.2. Convocatòria de subvencions per al finançament de la implementació ODS de
l’Agenda 2030 a les capitals de comarca i els municipis de més de 10.000 habitants de la
demarcació de Girona (anualitat 2021)

Antecedents

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, aprovat
pel Ple de la Diputació en la sessió de dia 17 de desembre de 2019, té com a base normativa
l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest Pla té un
contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la posada en pràctica de les
diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les
disponibilitats pressupostàries de què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici.
L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local atorga
competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis. Igualment l'article 36.1d) reconeix com a competència la cooperació en el
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial,
d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en aquest àmbit.
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen en les bases
específiques reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de la
implementació dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 a les
capitals de comarca i els municipis de més de 10.000 habitants de la demarcació de
Girona, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 20 d’abril de 2021 i
publicades de forma definitiva al BOPG número 84, de 4 de maig de 2021.
La tramitació de la convocatòria que es proposa aprovar 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, la Presidència 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 al finançament de la implementació dels objectius de desenvolupament
sostenible de l’Agenda 2030 a les capitals de comarca i els municipis de més de 10.000
habitants de la demarcació de Girona, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:
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“Convocatòria de subvencions per al finançament de la implementació dels objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 a les capitals de comarca i els municipis
de més de 10.000 habitants de la demarcació de Girona (anualitat 2021)

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a capitals de comarca i  municipis de
més de 10.000 habitants de la demarcació de Girona, destinades al finançament de propostes
d’implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que incloguin,
conjuntament, la redacció d’un pla d’alineament de les polítiques locals municipals amb els
ODS i la formació dels càrrecs electes i dels treballadors dels ajuntaments, d’acord amb les
bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del 20 d’abril de
2021 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 84, del 4 de maig
de 2021, i al DOGC núm. 8410, del 14 de maig de 2021. Els criteris de valoració són els que
s’estableixen al punt 6 de les bases reguladores.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2021 és de 65.000 €. Les aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es detallen a
continuació.
Aplicació pressupostària anualitat 2021 Import (en €)
100/9420/46204 («Ajuts a ajuntaments implementació ODS») 65.000,00

Amb la finalitat d’atendre el màxim de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un import
més elevat en les subvencions, aquest crèdit pot ser ampliat amb una quantitat
addicional de com a màxim el 50 % del crèdit consignat. L’efectivitat de la quantia
addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit
prèviament a la resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la
convocatòria.
Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la concessió o no
exhaurir el crèdit total previst.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà vint dies hàbils
després.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació
de Girona www.ddgi.cat/subvencions i d’acord amb els criteris que estableix l’article 7 de les
bases reguladores.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (tramitació a través de la
plataforma de subvencions de la Diputació de Girona o l’e-TRAM), han d’estar signades
electrònicament mitjançant un certificat validat a la plataforma PSIS del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya.

4. Import de les subvencions
Les actuacions se subvencionaran per ordre de puntuació, amb un màxim de 8.000 € per ens
beneficiari, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a
atorgar serà un 80 % del pressupost elegible.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de gener de
2021 i fins al 15 de novembre de 2021.

http://www.ddgi.cat/subvencions
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6. Termini per justificar les subvencions
El termini per presentar la justificació de la subvenció va des de l’acabament de l’activitat fins
al 20 de novembre de 2021.

7. Termini de resolució i notificació
7.1. 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.

7.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com estableix
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat
desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de la data en què s’adopti
l’acord. 

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

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

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 65.000,00 €, distribuïts
amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:

Aplicació pressupostària
Aplicació pressupostària anualitat 2021 Import (en €)
100/9420/46204 («Ajuts a ajuntaments implementació ODS») 65.000,00

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el moment de la resolució de l’atorgament.

Tercer. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i
no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler electrònic de la
Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web de la Diputació de Girona.
Quart. 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.
Cinquè. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb
caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, o directament un recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Girona en el termini de 2 mesos.”
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

En aquest punt s’incorpora a la sessió la diputada Maria Puig i Ferrer.

26. Precs i preguntes

No hi ha cap Intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:45 h, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.
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