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Número:  1047
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària I telemàtica
Data: 6 de juliol de 2021
Hora: 10:05
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2021/6381

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. Joan Fàbrega i Solé Diputat
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència
Sr. Joaqum Crespo i Serra Adjunt al Gabinet de Presidència
Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer

ORDRE DEL DIA

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de
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l’acta de la sessió ordinària del dia 29 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

Unitat de Gestió de la Informació
3 Proposta de Resolució Subvencions Fires

2021 - Unitat de Gestió de la Informació
2020/X020200/9938

Assistència i Cooperació als Municipis
4 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Serrà

de Daró dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistència i
Cooperació als Municipis

2020/X020300/976

5 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de
Vilopriu dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2021 - Assistència i
Cooperació als Municipis

2021/X020300/938

Secretaria General
6 Informar sobre l'expedient iniciat pels

ajuntaments d'Ullà i Garrigoles per a la
constitució d'una agrupació de municipis pel
sosteniment en comú del lloc de Secretaria
Intervenció - Secretaria General

2021/T080400/6300

Cooperació Cultural
7 Acceptar la renúncia de José F. Vaquero a la

subvenció per a la creació de públics per a la
cultura 2021_Produccions - Cooperació
Cultural

2021/X020201/2432

8 Acceptar la renúncia del Consell Comarcal de
la Cerdanya a la subvenció per a la creació de
públics per a la cultura 2021 - Cooperació
Cultural

2021/X020200/2317

9 Redistribució i resolució imports del tercer
trimestre del Programa Indika, curs 2020/2021
- Cooperació Cultural

2019/X020100/7492



3

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

10 Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Girona per al finançament de
"Girona, Temps de Flors" - Cooperació Cultural

2021/X020200/258

11 Reintegrament parcial -Subvenció nominativa
per al projecte adequació de la Sala 6 del
Museu Cerdà de l'Ajunt. de Puigcerdà 2019 -
Cooperació Cultural

2019/X020200/8530

Servei de Programes Europeus
12 Aprovar les anul·lacions dels documents

comptables A, de museus - Servei de
Programes Europeus

2016/X020200/914

Conservatori de Música Isaac Albéniz
13 Aprovació preu públic II Curs de Música Antiga

de Girona-Monestir de Sant Daniel -
Conservatori de Música Isaac Albéniz

2021/A030100/6407

14 Proposicions urgents

15 Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
del dia 29 de juny de 2021

S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió de la Junta de Govern del
dia 29 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

— Unitat de Gestió de la Informació

3. Proposta de Resolució Subvencions Fires 2021 - Unitat de Gestió de la
Informació. 2020/X020200/9938
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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, especialment als de menor capacitat econòmica i
de gestió. Igualment l’article 36.1 d) reconeix com a competència la cooperació en el
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats
públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense ànim de lucre de
la demarcació de Girona per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal,
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 22 de gener de 2019, amb
la modificació aprovada pel Ple de la Diputació en sessió de 22 de desembre de 2020,
publicades al BOPG núm. 1 de 4 de gener de 2021

De conformitat amb les Bases específiques reguladores de les subvencions a
ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals, entitats municipals
descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona, per a
l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, i la corresponent convocatòria per a
l’anualitat 2021, publicada al BOPG núm. 36, de 23 de febrer de 2021.

Vista la documentació presentada pels ajuntaments, ens dependents d’entitats
públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre
de la demarcació de Girona, i la proposta de resolució de la Comissió Avaluadora.

La Comissió Avaluadora ha examinat les 96 sol·licituds presentades pels ajuntaments,
ens dependents d’entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i
entitats sense finalitat de lucre i ha formulat una proposta de resolució.

Atesos els antecedents exposats, la presidència proposa a la Junta de Govern que
adopti l’acord següent:

PRIMER. CONCEDIR les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció per a
l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2021, als ajuntaments, ens
dependents d’entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats
sense finalitat de lucre, que s’indiquen a continuació:
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Ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals i entitats municipals
descentralitzades (aplicació pressupostària 104/4311/46200)

Exp. Ajuntament NIF Fira Pun t

s

Imports

Desglossats

Import
A to r g

at

2021/5286 Agullana P1700100I Fira del Trasto 5 589

2021/5287 Agullana P1700100I Fira de l’Artesania 10 801 1390

2021/3433 Albanyà P1700300E Fira del Bolet 17 2000

2021/4993 Arbúcies P1700900B Fira del Tió 18 2800

2021/4994 Arbúcies P1700900B Fira de Tardor del
Montseny

25 3800

2021/4995 Arbúcies P1700900B Fira Mercat de l’Oli 12 1900

2021/4997 Arbúcies P1700900B Fira Mostra Tradicions

Catalanes
19 3000

2021/4999 Arbúcies P1700900B Fira Combat d’Arbúcies 17 500

12000

2021/3979 Avinyonet de

Puigventós
P1701200F Fira Infantil 18 3150

2021/4377 Banyoles P1701600G Forastock 24 3837

2021/4378 Banyoles P1701600G Fira Medieval Aloja 28 4763

2021/4379 Banyoles P1701600G Fira de Nadal 20 3400

12000

2021/3881 Bàscara P1701800C Fira Teatre i Mostra

Formatges
11 1665

2021/5223 Bellcaire P1702100G Fira Lletraferit 10 1750

2021/5232 Bellcaire P1702100G Fira Sant Galderic 8 1400 3150

2021/5239 Besalú P1702200E Fira Medieval 30 6150

2021/5240 Besalú P1702200E Fira Rataf ia 19 3325 9475

2021/5007 Bisbal La P1702500H Fira Indilletres 15 2500

2021/5040 Bisbal La P1702500H Fira Antic&Design 20 3500

2021/5041 Bisbal La P1702500H Fira Brocanters 19 1250

2021/5042 Bisbal La P1702500H Fira Mercat Carrer 1 Maig 14 1825

9075

2021/3553 Breda P1703000H Fira de l’Olla 22 3850

2021/5225 Caldes de
Malavella

P1703700C Fira Mercat Nadal 12 2000

2021/5227 Caldes de

Malavella
P1703700C Fira Aigua i Benestar 18 3150

2021/5228 Caldes de

Malavella
P1703700C Fira La Malavella 23 4000

9150

2021/4913 Campdevànol P1704000G Fira Biennal del Metall 23 4025

2021/5098 Camprodon P1704300A Fira Nadal 17 2750

2021/5100 Camprodon P1704300A Fira Muntanya 17 2000

2021/5101 Camprodon P1704300A Fira Galeta 25 4250

2021/5102 Camprodon P1704300A Fira Degustasons 19 3000

12000

2021/5230 Castellfollit de

la Roca
P1705100D Fira Juganera 7 1225



6

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

2021/3194 C a s t e l l ó

d’Empúries
P1705200B Mercat Medieval 30 6150

2021/5237 Cellera La P1720100E Fira Rabec i Luthiers 12 2100

2021/5241 Celrà P1705400H Fira Tastets 18 3150

2021/5132 Cornellà  del
Terri

P1706100C Fira de l’All 23 4025

2021/3419 Espinelves P17026900

F

Fira Avet 30 6150

2021/5202 Figueres P1707200J Fira Gent Gran 21 3675

2021/5219 Figueres P1707200J Mostra Vi Empordà 28 5700

2021/5221 Figueres P1707200J Festa Joguet Col·lecció 16 2500

11875

2021/5284 Ger P1708400E Mostra Cuina Naps 22 3850

2021/3187 Lladó P1709500A Fira Formatge 21 3000

2021/3973 Llagostera P1709600I Fira del Bolet 24 4200

2021/3198 Llambilles P1709700G Llambitast 16 2800

2021/5023 Llanars P1709800E Fira de Pagès 15 2625

2021/5001 Maçanet de la

Selva
P1710900J Fira de Pagès i Artesania 18 3150

2021/5275 Mieres P1711200D Fira Intercanvi 13 1100

2021/3188 Molló P1711400J Fira Trumfa 18 3000

2021/3190 Molló P1711400J Fira Tria de Mulats
Espinavell

23 4025 7025

2021/3421 Navata P1711800A Ecof ira 16 2650

2021/4911 Olot (DINÀMIG) P1700098E Fira 1 Maig 17 2975

2021/4912 Olot (DINÀMIG) P1700098E Fira del Pessebre 30 6150 9125

2021/3196 P l a n e s
Hostoles Les

P1714200A Fira Joc i Productes Terra 9 1575

2021/5166 Planoles P1714300I Fira Productes Ripollès 10 770

2021/5167 Planoles P1714300I Fira Santa Llúcia 7 685

2021/5175 Planoles P1714300I Diada del Bolet 9 830

2285

2021/5020 Porqueres P1714600B Fira d’Hivern 19 3325

2021/5257 Ribes de

Freser
P1715400F Fira Mercat de Nadal 18 3150

2021/5261 Ribes de
Freser

P1715400F Festa de l’Estiueig 15 2625

2021/5263 Ribes de

Freser
P1715400F Fira del Bestiar i Vaca

Bruna
17 2975

8750

2021/4163 Ripoll P1715600A Fira 40 Hores 22 3850

2021/4164 Ripoll P1715600A Fira Catalana de l’Ovella 19 2500

2021/4168 Ripoll P1715600A Fira Europea del Formatge 23 3000

9350

2021/5093 Salt P1716400E Fira Mercat Flor i Planter 16 600

2021/5094 Salt P1716400E Fira Tèxtil 19 2500

2021/5095 Salt P1716400E Food Truck Market 21 3600

2021/5096 Salt P1716400E Fira Cistell 30 5300

12000

2021/4712 Sant Feliu P1717100J Fira Santa Llúcia 13 2275
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Pallerols

2021/4966 Sant Hilari

Sacalm
P1717400D Fira Guilleries 24 4200

2021//5032 Sant Jaume
Llierca

P1717500A Fira Mercat Sant Josep 10 1570

2021/5118 Sant Joan

Abadesses
P1717700G Mercat del trasto 8 500

2021/5119 Sant Joan
Abadesses

P1717700G Fira de la Carbassa 16 1350

2021/5121 Sant Joan
Abadesses

P1717700G Fira Mexicana del Grito 13 2100

3950

2021/5019 Sant Joan  les

Fonts
P1719700E Fira Bruixeria 23 4025

2021/4161 Sant Martí Vell P1718200G Fira Titelles 16 2800

2021/3208 Sant Pau
Segúries

P1718600H Fira Bolet i Jocs Fusta 15 2625

2021/3886 Santa Coloma

de Farners
P1719100H Mercat Herbes Rataf ia 20 3500

2021/4906 Setcases P1720400I Fira Herbes i Flors

Muntanya
17 1600

2021/4907 Setcases P1720400I Festa del Bolet Cuina del
Bosc

20 3160

2021/4908 Setcases P1720400I Fira Mountain & Ski w inter 11 1000

2021/4910 Setcases P1720400I Cap Setmana Ramader 17 1650

7410

2021/5377 Terrades P1720900H Fira Cirera 19 3000

2021/5114 Torroella de
Montgrí

P1721200B Fira Mercat Empordà  Cuina i
Salut

22 3850

2021/3211 Vajol La P1701500I Fira Bolet i Castanya 10 1425

2021/4945 Vall de Bianya

La
P1722100C Fira del Farro 13 786

2021/5016 Vall d’en Bas P1701700E Fira de Sant Nicolau 17 2500

2021/5231 Vilablareix P1722900F Fira Tardor 17 2975

2021/5002 Viladrau P1723400F Fira de la Castanya 25 5075

2021/5224 Vilanant P1724300G Fira Flor 11 1405

2021/5017 Vilallonga de
Ter

P1723800G Firallonga, Viure a Pagès 14 1570

2021/5289 Vilobí d’Onyar P1724800F Fira de la llet 25 5075

total 254.431,00 €

Entitats sense ànim de lucre (aplicació pressupostària 104/4311/48100)

Exp. Entitat NIF Fira Pu n t

s

Imports

Desgloss

ats

I m p o r t

Atorgat

2021/5071 Ass. Cultural Zeta G17838061 A l’altra banda del 16 5000
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Paisatge

2021/5061 Ass. Fira Conte

Medinyà
G55149264 Fira Conte Medinyà 20 3500

2021/4294 Casino Menestral
Figuerenc

G17057910 Fira 1 de Maig 18 1000

2021/4968 Col·lect. Artesans Vall

Ribes
G17763327 Festa de la Mel 20 2000

2021/4969 Col·lect. Artesans Vall
Ribes

G17763327 Fira Formatgera 18 2000

4000

2021/5133 Unió Botiguers Sant
Joan Abadesses

G17265240 Fira Nadal 8 500

total 14.000,00
€

SEGON. Disposar la despesa de dos-cents seixanta-vuit mil quatre-cents trenta-un
euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de 2021 que
s’indiquen a continuació:

Aplicació Concepte Import

104
104

4311 46200 Ajuts a ajuntaments per organització
esdeveniments de caràcter firal 254.431,00 €

104
104

4311 48100 Ajuts a entitats no lucratives organització
esdeveniments caràcter firal 14.000,00 €

TOTAL 268.431,00 €

TERCER. Forma i termini de justificació. Per tal de percebre aquesta subvenció, el
beneficiari haurà de presentar a la Diputació de Girona, abans del 15 de novembre de
2021, la documentació següent:

1 Compte justificatiu d’almenys el 90% del pressupost presentat a la sol·licitud

 La quantitat atorgada es reduirà en funció de l'import justificat. Tal i com
s’explica al punt 12.1 de les Bases. en el cas que el cost justificat sigui inferior
(fins a un 10%) al pressupost acceptat, la subvenció a lliurar es mantindrà en
l’import concedit sempre i quan es pugui acomplir i acreditar que s’ha
aconseguit la finalitat de la subvenció. En cas contrari, la quantitat concedida
es minorarà proporcionalment aplicant el percentatge de desviació.

 La despesa efectuada s'ha d'haver meritat durant el termini previst

2  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.
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QUART. Comunicar aquesta resolució als interessats amb indicació dels recursos
procedents.

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

— Assistència i Cooperació als Municipis

4. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Serrà de Daró dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistència i Cooperació als
Municipis. 2020/X020300/976

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/976 Inversions Millora del paviment i
serveis plaça de
l'Església de Sant
Iscle, fase 1

33.431,57 32.072,20

Vista la petició de l’Ajuntament de Serrà de Daró 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 Serrà de Daró el canvi de destí de la subvenció
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient
2020/976, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció Final
€

Millora del paviment
i serveis plaça de
l'Església de Sant
Iscle, fase 1

33.431,57 32.072,20

Enllumenat zona
de Camins Nous

35.457,02 32.072,20

Total 32.072,20 32.072,20
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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.

5. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Vilopriu dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2021 - Assistència i Cooperació als Municipis.
2021/X020300/938

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 4 de maig
de 2021 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2021. A L’Ajuntament de Vilopriu se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2021 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2021/938 Inversions Decantació d'aigües
pluvials a Gaüses
d'Amont

85.000,00 33.514,65

Vista la petició de l’Ajuntament de Vilopriu de canvi de destí de la subvenció concedida
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021.

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 Vilopriu el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, expedient 2021/938,
pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció Final
€

Decantació d'aigües
pluvials a Gaüses
d'Amont

85.000,00 33.514,65
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Pavimentació del
camí dels masos
de Can Felip de
Vilopriu, fase I

38.590,78 33.514,65

Total 33.514,65 33.514,65

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
2021 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 2022.

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

— Secretaria General

6. Informar sobre l'expedient iniciat pels ajuntaments d'Ullà i Garrigoles per a la
constitució d'una agrupació de municipis pel sosteniment en comú del lloc de
Secretaria Intervenció - Secretaria General. 2021/T080400/6300

Amb data 11 de juny de 2021 (RGE E-2021-18710), s’han rebut el certificat de
l’Ajuntament d’Ullà, relatiu a l’acord del ple adoptat per part de l’Ajuntament d’Ullà, de
data 1 de juny de 2021 pel qual s’acorda aprovar inicialment l’expedient de constitució
de l’agrupació dels ajuntaments d’Ullà i Garrigoles, per al sosteniment del lloc de
Secretaria-intervenció.

En el mateix acord, els s’acorda remetre l’expedient a la Diputació de Girona, per a
l’emissió del corresponent informe, d’acord amb l’article 9.2 darrer paràgraf, 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.

En el mateix ofici s’aporta el certificat de l’acord del ple de l’Ajuntament de Garrigoles,
de data 26 de maig de 2021, segons el qual també s’aprova inicialment l’expedient de
constitució de l’esmentada agrupació així com la dels seus estatuts.

De la lectura i valoració de l’expedient i un cop examinats també els estatuts de
l’agrupació, hom dedueix que no concorre cap raó obstativa que impedeixi la
constitució de l’agrupació en els termes sol·licitats pels dos municipis referenciats.
Vist l’informe del Cap de Servei de la Secretaria que informa favorablement la
constitució de l’agrupació de municipis entre els ajuntaments d’Ullà i Garrigoles,
d’acord amb l’article 9 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
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D’acord amb allò que s’ha exposat i de conformitat amb la resolució de la presidència
de data 19 d’agost de 2019 (Expedient 2019/6186) de delegació d’atribucions a favor de
la Junta de Govern, s’eleva a la presidència la següent

PROPOSTA

PRIMER. INFORMAR FAVORABLEMENT l’expedient iniciat per part dels Ajuntaments
d’Ullà i Garrigoles per a la constitució d’una agrupació de municipis pel sosteniment en
comú del lloc de Secretaria – Intervenció, així com els seus estatuts.

SEGON. NOTIFICAR l’acord als Ajuntaments d’Ullà i Garrigoles.

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

— Cooperació Cultural

7. Acceptar la renúncia de José F. Vaquero a la subvenció per a la creació de
públics per a la cultura 2021_Produccions - Cooperació Cultural.
2021/X020201/2432

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 18 de maig de 2021, va
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a
la cultura, anualitat 2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una
subvenció a José F. Vaquero i Moreno pel projecte “Oferta en línia d’espectacles
teatrals per a tots” (exp. 2021/2432).

NÚM. EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT
PRESSUPO

ST
SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBV ENCI

Ó FINAL

2432

José F.
V a q u e r o
Moreno

402XXXX1

X

Oferta en
l í n i a
d’espectacle
s teatrals per
a tots

16.353,00
€ 8.000,00 € 15 1.557,15 €

En data 24 de maig de 2021, José F. Vaquero i Moreno, amb NIF 402XXXX1X ha
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.557,15 €
concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita prèviament.

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

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada José F. Vaquero i Moreno, amb
NIF 402XXX1X, a la subvenció de 1.557,15 € concedida per la Junta de Govern del 18



13

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

de maig de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp.
2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET
amb QUINZE CÈNTIMS (1.557,15 €), corresponent a la subvenció atorgada a José F.
Vaquero i Moreno, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/47029 del pressupost de
la Diputació de Girona de 2021.

TERCER. Notificar aquest acord a José F. Vaquero i Moreno.

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

8. Acceptar la renúncia del Consell Comarcal de la Cerdanya a la subvenció per
a la creació de públics per a la cultura 2021 - Cooperació Cultural.
2021/X020200/2317

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 18 de maig de 2021, va
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a
la cultura, anualitat 2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una
subvenció al Consell Comarcal de la Cerdanya pel projecte “Accessibilitat i inclusivitat
per a un públic heterogeni en l’àmbit de la cultura i el patrimoni” (exp. 2021/2317).

N Ú M .

EXPED.
ENTITATS NIF ACTIVITAT

PRESSUPOS

T
SOL·LICITA

PUNTU

ACIÓ
SUBVENCIÓ
FINAL

2317

C o n s e l l
Co ma r c a l
de la
Cerdanya P1700016G

Accessibilitat i
inclusivitat per
a un públic
heterogeni en
l’àmbit de la
cultura i el
patrimoni 24.992,57 € 24.992,57 € 15,75 1.635,01 €

En data 7 de juny de 2021, el Consell Comarcal de la Cerdanya, amb NIF P1700016G,
ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.635,01 €
concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita prèviament.

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

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada pel Consell Comarcal de la
Cerdanya, amb NIF P1700016G, a la subvenció de 1.635,01 € concedida per la Junta
de Govern del 18 de maig de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública
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de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a
la cultura (exp. 2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC euros
amb UN CÈNTIM (1.635,01 €), corresponent a la subvenció atorgada al Consell
Comarcal de la Cerdanya, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/46512 del
pressupost de la Diputació de Girona de 2021.

TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya.

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

9. Redistribució i resolució imports del tercer trimestre del Programa Indika,
curs 2020/2021 - Cooperació Cultural. 2019/X020100/7492

Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de conservació,
difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el marc del
programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona, aprovades
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 17 de setembre de 2019, publicades
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG núm. 188, de l’1 d’octubre de 2019).

Vista la Convocatòria anticipada pública de subvencions en règim de concurrència
competitiva, als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la
memòria històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la
Diputació de Girona (curs 2020-2021), aprovada per la Junta de Govern en la sessió de
5 de novembre de 2019 (BOPG núm. 219, de 15 de novembre de 2019).

Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació
de Girona, segons allò establert a l'article 9 de les bases.

L’art. 11 de les bases específiques estableix que els centres d’educació han de
sol·licitar la subvenció de l’activitat relacionada al programa “Indika” a la Diputació de
Girona mitjançant el formulari específic del web dels programes pedagògics.
Prèviament, els centres d’educació s’hauran d’haver posat en contacte amb els
centres patrimonials per a reservar l’activitat. La Diputació de Girona emetrà un informe
i/o avís en què doni conformitat de la subvenció, per al centre d’ensenyament  i per al
centre patrimonial. La reserva quedarà condicionada a l’ordre d’entrada de la sol·licitud
i a l’existència de crèdit suficient. Cada centre escolar podrà sol·licitar fins a 8 activitats
subvencionades; a partir de la novena reserva, les sol·licituds quedaran directament en
llista d’espera.

Vista la Junta de Govern del 22 de desembre de 2020 i del 2 de març de 2021 en la que
es va concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es
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detallen, corresponents al programa “Indika”, per al primer trimestre del curs escolar
2020-2021:

Expedient Beneficiari NIF Import

2020/469
Ajuntament d’Arbúcies – Museu Etnològic del
Montseny P1700900B 195,30 €

2019/9055 Ajuntament de Girona P1708500B 963,00 €

2019/8899 Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E 139,50 €

2020/473 Ajuntament de Quart P1715100B 267,75 €

2020/458 Casa de Colònies Ca n’Oliver, Cestuca, SL B17255050 148,05 €

2020/470 Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes Q0801970E 279,00 €

2020/546 Consorci del Museu Memorial de l’Exili G55024038 346,50 €

2020/539 Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries P1700069F 222,75 €

2020/465 EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL B17525841 945,00 €

2020/551 Empordà  Caterva B55298814 90,00 €

2020/556 Fundació Privada Pascual i Prats G17729286 1.332,60 €

2019/8904 Fundació Rafael Masó G17978339 150,75 €

2020/460
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles
(Ajuntament de Banyoles)

P1701600G 2.970,00 €

2020/463 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona Q0801970E 545,25 €

2020/445 Museu d’Art de Girona Q0801970E 369,00 €

2020/549 Museu de la Mediterrània. Can Quintana Q1700569E 1.062,45 €

2019/9057 Museu del Suro de Palafrugell P6712404J 506,25 €

2020/562 Sastres Paperers, SC J55197347 184,50 €

TOTAL 10.717,65 €

Vista la Junta de Govern del 18 de maig de 2021 en la que es va concedir als
beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es detallen,
corresponents al programa “Indika”, per al segon trimestre del curs escolar 2020-2021:
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Expedient Beneficiari NIF Import

2020/469
Ajuntament d’Arbúcies – Museu Etnològic del
Montseny P1700900B 1.086,75 €

2019/9055 Ajuntament de Girona P1708500B 1.815,75 €

2020/461 Ajuntament d’Hostalric P1708900D 114,75 €

2020/540
Associació Centre d’Educació Ambiental Alt
Ter G17645151 44,10 €

2020/538 Canònica de Santa Maria de Vilabertran Q0801970E 112,50 €

2020/470 Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes Q0801970E 315,00 €

2020/546 Consorci del Museu Memorial de l’Exili G55024038 623,25 €

2020/458 Casa de Colònies Ca n’Oliver, Cestuca, SL B17255050 428,40 €

2020/539 Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries P1700069F 99,00 €

2020/465 EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL B17525841 2.976,75 €

2020/551 Empordà  Caterva B55298814 1.332,00 €

2020/471 Fundació Josep Pla G17337221 42,75 €

2019/8897 Fundació  Privada Carl Faust G08232985 470,25 €

2020/556 Fundació Privada Pascual i Prats G17729286 1.490,40 €

2020/460
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles
(Ajuntament de Banyoles)

P1701600G 2.405,75 €

2020/463 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona Q0801970E 1.672,20 €

2020/443 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret Q0801970E 1.028,25 €

2020/445 Museu d’Art de Girona Q0801970E 371,25 €

2020/549 Museu de la Mediterrània. Can Quintana Q1700569E 848,70 €

2020/447 Museu del Joguet de Catalunya G17535717 220,50 €

2019/9057 Museu del Suro de Palafrugell P6712404J 756,00 €

2020/562 Sastres Paperers, SC J55197347 657,00 €

TOTAL 18.911,30 €
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Atès que en aquests moments ja es disposa de les reserves que corresponen al tercer
trimestre del curs escolar 2020-2021.

Vist l’informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, i atesos els
antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord
següent:

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions als centres de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el
marc del programa “Indika”, de recursos educatius de la Diputació de Girona – curs
2020/2021, d’import total inicial de 140.000,00 €, d’acord amb el detall següent i d’acord
amb les aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació de Girona de 2021:

A p l i c a c i ó
pressupostària

Crèdits inicials (en €) Crèdits finals (en
€)

Diferència (en €)

300/3260/46200    123.824,75 €    101.958,65 € - 21.866,10 €

300/3260/48109 5.562.60 € 11.607,15 € + 6.044,55 €

300/3260/47001 5.920,20 € 17.545,05 € + 11.624,85 €

300/3260/45100 4.692,45 € 8.889,15 € + 4.196,70 €

Total 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 €

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

Aplicació pressupostària Reajustament (en €)

300/3260/46200 - 21.866,10 €

300/3260/48109 + 6.044,55 €

300/3260/47001 + 11.624,85 €

300/3260/45100 + 4.196,70 €

Total 0,00 €

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

Quart. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es
detallen, corresponents al programa “Indika”, per al tercer trimestre del curs escolar
2020-2021:

300.3260.46200

Expedient Beneficiari NIF Import

2020/469
Ajuntament d’Arbúcies – Museu Etnològic del
Montseny P1700900B 989,10 €
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2019/9055 Ajuntament de Girona P1708500B 2.004,75 €

2019/8899 Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E 211,50 €

2020/539 Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries P1700069F 210,00 €

2020/460
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles –

Ajuntament de Banyoles P1701600G 4.549,00 €

2020/549 Museu de la Mediterrània – Can Quintana Q1700569E 719,55 €

2019/9057 Museu del Suro de Palafrugell P6712404J 1.336,50 €

TOTAL 10.020,40 €

300.3260.48109

Expedient Beneficiari NIF Import

2020/540
Associació Centre d’Educació Ambiental Alt
Ter G17645151 737,55 €

2020/546 Consorci del Museu Memorial de l’Exili G55024038 1.755,45 €

2020/454 Fundació Gala-Salvador Dalí G17077694 99,00 €

2020/471 Fundació Josep Pla G17337221 108,00 €

2019/8897 Fundació Privada Carl Faust G08232985 263,25 €

2020/556 Fundació Privada Pascual i Prats G17729286 1.618,80 €

2020/558
Fundació Promediterrània – Museu de la
Pesca

G17752635 670,50 €

2019/8904 Fundació Rafael Masó G17978339 51,75 €

2020/447 Museu del Joguet de Catalunya G17535717 103,50 €

2020/562 Sastres Paperers, SC J55197347 636,75 €

TOTAL 6.044,55 €

300.3260.47001

Expedient Beneficiari NIF Import

2020/458 Casa de Colònies Ca n’Oliver, Cestuca SL B17255050 3.216,60 €

2020/465 EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL B17525841 3.021,75 €

2020/551 Empordà  Caterva B55298814 5.386,50 €

TOTAL 11.624,85 €

300.3260.45100

Expedient Beneficiari NIF Import

2020/538 Canònica de Santa Maria de Vilabertran Q0801970E 20,25 €

2020/470 Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes Q0801970E 1.086,75 €

2020/463 Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona Q0801970E 1.048,95 €

2020/443
Museu d’Arqueologia de Catalunya – Ullastret

Q0801970E 1.566,00 €
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2020/445 Museu d’Art de Girona Q0801970E 474,75 €

TOTAL 4.196,70 €

Cinquè. Disposar la despesa total, de 31.886,50 €, amb càrrec a  les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost 2021 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)
300.3260.46200 10.020,40 €
300.3260.48109 6.044,55 €

300.3260.47001 11.624,85 €
300.3260.45100 4.196,70 €
Total 31.886,50 €

Sisè. Anul·lar el crèdit sobrant de la convocatòria de subvencions als centres de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el
marc del programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona,
curs 2020-2021, per un import de 84.811,55 € (VUITANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS
ONZE AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) corresponent al sobrant de l’anualitat del
2021 i retornar-ho a l’aplicació pressupostària d’origen 300.3260.46200 del pressupost
de 2021 de la Diputació de Girona.

Setè. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al compliment
de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona i informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la
concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari,
s’entendrà que accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques
fixades que hi siguin d’aplicació.

Vuitè. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present
acord 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.

Novè. 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.

Desè. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en el
punt quart.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.
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10. Aprovació d'una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Girona per al
finançament de "Girona, Temps de Flors" - Cooperació Cultural.
2021/X020200/258

L’Ajuntament de Girona ha sol·licitat una subvenció nominativa per a “Girona, Temps
de Flors”, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/258).

“Girona, Temps de Flors" és un dels esdeveniments més importants de la ciutat de
Girona, permet posar en relleu el patrimoni monumental i històric a través dels diferents
projectes florals que s'exposen en monuments, jardins, espais urbans, juntament amb
altres espais naturals de l'entorn.

Enguany s'ha celebrat una edició especial: "Girona, Temps de Flors. A cel obert"
adaptat a la situació pandèmica de la  Covid-19 i donant compliment a totes les
mesures sanitàries i de seguretat. Motiu pel qual, s'han limitat les exposicions als
espais exteriors i a l'aire lliure i s’ha ampliat a 9 barris de la ciutat de Girona. No
obstant, els espais han lluït més que mai, han estat replets de flor natural i
acompanyats de propostes culturals, gastronòmiques, així com d’innovació i creativitat
als projectes florals.

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 cooperació amb els ens
locals en el desenvolupament de les seves activitats i programacions culturals.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament de Girona, 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 Girona, per al finançament de
“Girona, Temps de Flors”, que tindrà lloc a Girona l’any 2021, que es detalla a
continuació:
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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

2021/258 Ajuntament de Girona P1708500B Girona, Temps
de Flors

De l’1 de gener
al 31 de maig 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

306.242,87 € 306.242,87 € 31.0000 € 10,12 % 306.242,87 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA – UN MIL EUROS,
(31.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46237 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 1 de gener fins al 31 de
maig 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 Girona, 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 31.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 10,12 %, 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 Girona ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
5306.242,87 € corresponents a l’import de les despeses per a la contractació de
subministrament de material 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:
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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:

 Nombre d’assistents 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 31 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:

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

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

L’Ajuntament de Girona, 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:

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

La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.

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

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

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

 La bona fe.
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan

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

l’exercici de llurs càrrecs.
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.
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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 Girona.

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

11. Reintegrament parcial -Subvenció nominativa per al projecte adequació de
la Sala 6 del Museu Cerdà de l'Ajunt. de Puigcerdà 2019 - Cooperació Cultural.
2019/X020200/8530

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb 17 de desembre de 2019, va
aprovar la resolució de la subvenció nominativa per al finançament de la redacció i
execució del projecte d'adequació de la Sala 6 del Museu Cerdà de Puigcerdà
(2019/8530), amb el detall següent:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2019/8530 Ajuntament de
Puigcerdà

P1715000D Redacció i
execució del
p r o j e c t e
d'adequació de
la Sala 6 del
Museu Cerdà  de
Puigcerdà

Des de l’1 de
desembre de
2019 fins al 30
de novembre de
2020

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

195.000,00€ 195.000,00 € 100.000,00 € 51,28 % 195.000,00 €

En data 31 de maig de 2021, l’Ajuntament de Puigcerdà, amb NIF P1715000D,
presenta la documentació, que consta en el punt setè de l’acord de Junta de Govern,
en sessió ordinària del 17 de desembre de 2021, acreditativa de justificació de la
subvenció concedida descrita prèviament.

En el compte justificatiu presentat consta que:

1. El cost final de l’activitat va ser de 160.491,07€.
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2. Que la bestreta de la subvenció de la Diputació va ser de 100.000,00€
3. Que el Fons FEDER va ser de 66.318,62€

Per tant, es detecta que hi ha un excés de finançament de 5.827,55 euros.

Els articles 22.b) i 30 de l’Ordenança General de la Diputació de Girona regulen el
procediment modificació i minoració de les subvencions. L’article 34, regula el
procediment de reintegrament segons el qual quan a conseqüència de la revisió de la
subvenció l’import definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el
preceptor està obligat a reintegrar-ne l’excés. 

D’acord amb el que estableix l’apartat primer de l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
desembre, general de subvencions, procedirà el reintegrament de les quantitats
percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del
reintegrament.

D’acord amb l’article 38.2 de la Llei 38/2003, el tipus de demora aplicable en matèria de
subvencions és l’interès legal dels diners incrementat en un 25 per cent, llevat que la
Llei de pressupostos generals de l’Estat n’estableixi un altre de diferent.

Atès que el període per al càlcul dels interessos de demora és el comprès entre el  24
de desembre de 2020 fins al 20 de juliol de 2021, la suma dels interessos de demora
és de 325,10€.

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

PRIMER. Aprovar la minoració de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Puigcerdà
per a la redacció i execució del projecte d’adequació de la Sala 6 del Museu Cerdà de
Puigcerdà, exp. 2019/8530, per un import de 100.000,00 euros i fixar-la en 94.172,45
euros (NORANTA-QUATRE MIL CENT-SETANTA DOS EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS), amb una disminució de 5.827,55 euros, d’acord l’article
22.1.b) i 30 de l’Ordenança General de la Diputació de Girona.

SEGON. Aprovar el reintegrament parcial de la bestreta corresponent a la subvenció
detallada en el quadre següent:

Número d'expedient 2019/8530
Beneficiari Ajuntament de Puigcerdà
NIF P1715000D
Concepte Subvenció nominativa  per al finançament de la

redacció i execució del projecte d'adequació de
la Sala 6 del Museu Cerdà de Puigcerdà

Òrgan i data de concessió Junta de Govern, 17 de desembre de 2019
Subvenció concedida 100.000,00€
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Import de la bestreta 100.000,00€
Import a reintegrar 5.827,55 €

TERCER. Aprovar la següent liquidació dels interessos de demora corresponents a
l’import a reintegrar de la subvenció a l’Ajuntament de Puigcerdà acordada per la Junta
de Govern de 17 de desembre de 2019 que correspon a un import de 325,10€.

QUART. Requerir a l’Ajuntament de Puigcerdà el reintegrament parcial de la subvenció,
per import de 5.827,55 euros, més els interessos de demora, de 325,10€, per un
import total de 6.152,65€.

CINQUÈ. Establir que l’Ajuntament de Puigcerdà ha d'ingressar l'import total a
reintegrar  de  6.152,65€ que consta en el punt quart d’aquest acord, en el número de
compte bancari ES11 2100 0002 5602 0166 8489 de Caixabank “La Caixa”.

Important: heu d’indicar com a concepte d’ingrés la referència següent:
Reintegrament més interessos de demora / exp. 2019/8530

SISÈ. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà
determinat per la data de notificació del present acord, en conseqüència:

a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes,
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos
hàbil, fins el immediat hàbil següent.

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

SETÈ. Notificar el següent acord a l’Ajuntament de Puigcerdà i a la Tresoreria de la
Diputació de Girona.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per la majoria
absoluta dels membres, amb l’abstenció del diputat Albert Piñeira Brosel.

— Servei de Programes Europeus

12. Aprovar les anul·lacions dels documents comptables A, de museus - Servei
de Programes Europeus. 2016/X020200/914

Antecedents

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, el dia 5 de març de 2019 va
aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arbúcies per al cofinançament
per a l’adequació del Museu etnològic del Montseny “La Gabella” (exp. 2016/914).
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Que es va autoritzar la despesa de 119.105,80 euros, corresponent al 25% de la
despesa elegible que ha d’aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l’aplicació
pressupostària 320 3330 62900 Inversions en renovació museus projectes FEDER.

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, el dia 5 de març de 2019 va
aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafrugell per al
cofinançament per a l’adequació del Museu del Suro de Palafrugell (exp.2016/1001).

Que es  va autoritzar la despesa de 125.548,88 euros, corresponent al 25% de la
despesa elegible que ha d’aprovar la Diputació de Girona, en càrrec a l’aplicació
pressupostària 320 3330 62900 Inversions en renovació museus projectes FEDER.

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, el dia 5 de març de 2019 va
aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per al
cofinançament per a l’adequació del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols
(exp.2016/913).

Que es  va autoritzar la despesa de 50.473,75 euros, corresponent al 25% de la
despesa elegible que ha d’aprovar la Diputació de Girona, en càrrec a l’aplicació
pressupostària 320 3330 62900 Inversions en renovació museus projectes FEDER.

Per l’aprovació d’aquests convenis es van elaborar els documents comptables A,
autorització del crèdit,  de l’aplicació pressupostària 320 3330 62900 Inversions en
renovació museus projectes FEDER pels imports: 119.105,80, euros, 125.548,88
euros i 50.473,75 euros. Vist que alhora de la iniciació de l’expedient de licitació
d’aquests projectes, s’ha realitzat els documents comptables RC pertinents, i ja no són
necessàries les Autoritzacions de Crèdit que es van aprovar en els acords d’aprovació
dels respectius convenis.

D’acord amb el antecedents i vist l’informe favorable del cap de Programes Europeus,
la diputada delegada proposa a la Junta de Govern l’adopció de l’acord següent:

  PRIMER. Anul·lar les autoritzacions de crèdit següents:
A número operació 920190000655 aplicació pressupostària 320 3330 62900 Inversions
en renovació museus projectes FEDER de 119.105,80 euros.
A número operació 920190000660 aplicació pressupostària 320 3330 62900 Inversions
en renovació museus projectes FEDER de 125.548,88 euros.
A número operació 920190000658 aplicació pressupostària 320 3330 62900 Inversions
en renovació museus projectes FEDER de 50.473,75 euros.

SEGON. Traslladar aquest acord a intervenció perquè comptabilitzi els documents
anul·ladors de les autoritzacions abans relacionades.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.
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— Conservatori de Música Isaac Albéniz

13. Aprovació preu públic II Curs de Música Antiga de Girona-Monestir de Sant
Daniel - Conservatori de Música Isaac Albéniz. 2021/A030100/6407

El Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona organitza l’activitat II
Curs de Música Antiga de Girona-Monestir de Sant Daniel, del 5 al 8 de setembre de
2021. Aquest curs s’emmarca dins l’Aula de Música Antiga del Conservatori de Música
Isaac Albéniz i té com objectiu la formació especialitzada en l’àmbit de la interpretació
històrica, centrada en la música barroca en cadascuna de les especialitats ofertes:
violí-viola, violoncel, viola de gamba, violone (en Sol i en Re)-Contrabaix, música de
cambra i orquestra barroca.

El curs es dirigeix a tots els perfils de participants, joves i adults, amateurs i
professionals interessats en una primera experiència o bé en la continuïtat en la seva
formació i especialització en l’àmbit de la interpretació història.

La vigent ordenança reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis i la
realització d’activitats relatives als ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori,
estableix en el seu article 5.3 que les activitats que no estiguin previstes en el quadre
de tarifes i que es realitzin durant el curs escolar, la Junta de Govern de la Diputació
serà l’òrgan competent per aprovar les tarifes corresponents.

Vist l’informe de costos del preu públic objecte d’aprovació i l’informe de secretaria,
aquesta presidència proposa a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:

Primer. Aprovar el següent preu públic:

Activitat: II Curs de Música Antiga de Girona-Monestir de Sant Daniel.
Lloc: al Monestir de Sant Daniel de Girona.
Durada: del 5 al 8 de setembre de 2021.
Preu públic: quota única de 150,00 euros.

El preu públic del curs no es retornarà en cap supòsit, a excepció de la no prestació del
curs per causes imputables al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de
Girona.

Segon. Donar compte d’aquest acord al Consell Rector de l’organisme autònom
Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

Tercer. Ordenar la publicació d’aquest preu públic en el Butlletí Oficial de la Província i
el tauler d’anuncis de l’organisme autònom.

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

FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la
Presidència i aprovada 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:

14.1.: Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Associació d'Agrupacions
de Defensa Forestal de l'Alt Empordà per al servei de prevenció d'incendis
forestals als massissos de l'Albera i del Cap de Creus durant la campanya 2021

La comarca de l'Alt Empordà conté espais com el Massís de l'Albera i el Massís del
Cap de Creus, inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura
2000 pels seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis forestals
per la Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins d’un perímetre de protecció
prioritària. D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual cosa
obliga als seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens implicats en
la seva protecció, a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la informació als
visitants i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, col·laborant, d’aquesta
manera, en la gestió dels mateixos.

La Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de Medi
Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF, i
associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la protecció
del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les comarques de
Girona.

L'Associació d'ADF de l'Alt Empordà té competències i interessos en la prevenció
d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades, que inclouen els
espais naturals de l'Albera i del Cap de Creus.

Les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals.

Vist que d’acord amb l’article 22.2 de la Llei general de subvencions i l’article 15.a de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona és procedent concedir
subvencions directes quan estiguin consignades nominativament en el pressupost
general de la Diputació.

Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient de data 17 de juny de 2021.

D'acord amb els antecedents, la presidenta de la Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:
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PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Associació
d'Agrupacions de Defensa Forestal de l'Alt Empordà, del següent tenor literal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L'ASSOCIACIÓ D'AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE L'ALT EMPORDÀ
PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ALS MASSISSOS DE
L'ALBERA I DEL CAP DE CREUS DURANT LA CAMPANYA 2021.
CN/2138
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Miquel Noguer i Planas,
assistit pel Secretari General, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats
conferides per acord de la Junta de Govern del dia ....................
ASSOCIACIÓ D'AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL (ADF) DE L'ALT
EMPORDÀ, amb NIF G17837071, representada pel seu president, el Sr. Antoni Godoy
Tomàs.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Que la comarca de l'Alt Empordà conté espais com el Massís de l'Albera i el Massís del
Cap de Creus, inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura
2000 pels seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis forestals
per la Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins d’un perímetre de protecció
prioritària. D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual cosa
obliga als seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens implicats en
la seva protecció, a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la informació als
visitants i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, col·laborant, d’aquesta
manera, en la gestió dels mateixos.
Que la Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de
Medi Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF,
i associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les
comarques de Girona.
Que l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà té competències i interessos en la prevenció
d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades, que inclouen els
espais naturals de l'Albera i del Cap de Creus.
Que les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals, i en virtut
d’això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER. L’objecte del present conveni de col·laboració entre l'Associació d'ADF de
l'Alt Empordà (en endavant l'Associació) i la Diputació de Girona, és la participació
econòmica d’aquesta segona en el finançament d'un servei de prevenció d’incendis
forestals als massissos de l'Albera i del Cap de Creus, així com en el finançament d'un
centre de control radiofònic, amb un pressupost de VUITANTA-DOS MIL CINC-CENTS
EUROS (82.500,00 €), d’acord amb la valoració que figura a l’annex I. L'aportació de la
Diputació correspon al 100% de les despeses.
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva una bestreta del 90% sobre l'import, en
favor de l’Associació, un cop signat el conveni; la resta serà abonada una vegada
presentada la certificació final a l'acabament de la campanya, sempre prèvia
justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al pressupost d'enguany. Els
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lliuraments parcials s’entendran a compte de la liquidació definitiva.
TERCER. La quantitat esmentada serà destinada a la contractació d'operadors de
ràdio i personal de camp, organitzant un servei de prevenció d’incendis forestals amb
les característiques que es detallen a continuació:

3 El servei de prevenció d’incendis tindrà una durada de setanta dies,
corresponents al període comprès entre el 23 de juny i el 31 d’agost (ambdós
inclosos). Aquest consistirà en un servei itinerant de detecció i informació, i de
primera intervenció en petits focs. Aquesta activitat es durà a terme tots els dies
de la setmana entre les 12:00 i les 19:00, en vehicles tot terreny equipats amb
motobomba, i serà realitzada per un total de quatre equips, dos en cada un dels
dos espais. Cadascun d'aquests equips estarà format per tres persones, que
realitzaran el servei en torns de dues, durant l'horari indicat, cada un dels dies
del període que dura el servei. Així mateix, durant aquest període i en el mateix
horari es realitzarà un servei de control radiofònic (Control Empordà) pel qual
seran contractades dues persones, que exerciran en dies alterns, durant tot el
període indicat.
L'import del conveni serà destinat a la contractació de 12 oficials treballadors
de camp, 2 controladors radiofònics i 1 coordinador per un període de setanta
dies. Aquest servei serà organitzat i dirigit per l'Associació, en coordinació amb
la Diputació de Girona, els òrgans gestors dels espais naturals, els
ajuntaments locals, el Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de
Catalunya, el Cos d’Agents Rurals i els Bombers.

L’elecció del personal a contractar anirà a càrrec de l'Associació, i no hi haurà en cap
cas vincle laboral entre les persones contractades i la Diputació de Girona. A aquest
efecte l'Associació contractarà preferentment personal voluntari d'ADF que disposi del
carnet groc. En cada unitat, almenys dos dels membres hauran de disposar del carnet
de conduir BTP. Si no s'arribessin a cobrir les places amb voluntaris d'ADF es cobriran
amb personal que disposi d'un certificat de formació de prevenció i suport a l'extinció
d'incendis forestals homologat. Així mateix, el personal haurà de ser preferentment bon
coneixedor de l'espai en què realitzarà el servei.
Funcionament del servei:

Període Persones en
servei

(Albera)

Persones en
servei (Cap
de Creus)

Persones en
servei (Control

Empordà)

Nombre de
dies

Horari

23 de
juny – 31
d’agost*

4 4 1 70 12:00 a
19:00 h

*Ambdós inclosos. El 23 de juny serà destinat a formació.
L'Associació establirà un calendari dels torns dels serveis.
El servei consistirà en la realització de rutes predeterminades en l'espai natural
corresponent. Les rutes es realitzaran en vehicles tot terreny equipats amb un equip de
transmissions i amb una motobomba per a primera intervenció. La tasca del personal
consistirà en la detecció de columnes de fum, focs, elements o fets amb risc d'incendi
i també altres incidències de caràcter mediambiental, informació als visitants del risc
d'incendi de l'espai i normes per a la prevenció. També podrà formar part de les
tasques del servei la primera intervenció en cas de petits focs.
La tasca dels controladors de ràdio (Control Empordà) serà la coordinació del servei, la
tramesa d'ordres, la recepció dels informes del personal, i en tot cas la comunicació



34

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

d'aquests als ens interessats (Bombers, Agents Rurals o altres). Les persones que
realitzen el servei resten obligades a indicar l’inici i la fi d'aquest al centre de control
mitjançant les emissores de ràdio presents en el vehicle.
Zona d’actuació: Massís de l'Albera i Massís del Cap de Creus, segons instruccions de
l'Associació, en coordinació amb l'ens gestor de l'espai natural, el Servei de Prevenció
d’Incendis Forestals, el Cos d’Agents Rurals i els bombers.
Durant el període de servei (23 de juny-31 d’agost):
Els controladors de ràdio realitzaran una mitja de 26,25 hores setmanals. El personal
de camp realitzarà una mitjana de  32,67 hores. El servei s’organitzarà de forma que
cada dia hi haurà en cada un dels espais dos vehicles amb dues persones cada un (un
total de quatre vehicles) en horari de 12 a 19 h, del 23 de juny al 31 d’agost (ambdós
inclosos). Durant la totalitat del servei hi haurà un controlador de ràdio a Control
Empordà, en horari de 11:45 a 19:15, i un coordinador del servei durant l'horari de
durada d'aquest.
Tots els vehicles disposaran d’equips emissors-receptors. Aquests, així com l'equip de
transmissions de Control Empordà, seran cedits per l'Associació. L'Associació es farà
càrrec, així mateix, dels vehicles tot terreny i els seus equips de primera intervenció,
l'assegurança i la ITV, les despeses de combustible i de reparació dels vehicles.
També aniran a càrrec de l'Associació els equips de protecció individuals del personal.
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions
concretes i supervisió del tècnic responsable de l'Associació.
En qualsevol cas, les activitats preferents del personal de camp són la detecció i la
informació. La possible primera intervenció d’aquests es limitarà, en cas necessari, a
l’extinció de petits focs quan aquesta no impliqui risc per a la seguretat del personal.
L'Associació redactarà un protocol d'actuació en què s'especificaran les tasques per a
què el personal de camp és apte, en funció del seu nivell de formació, la seva titulació i
de la cobertura de la seva assegurança. Serà responsabilitat del tècnic que coordina
l’operatiu en nom de l’associació que les tasques desenvolupades s'ajustin a aquests
factors.
La quantitat esmentada en l'apartat primer s'entén com a màxima a aportar per la
Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa.
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat
de les despeses i una memòria. La Diputació es reserva la facultat de verificar la
correcta aplicació dels fons de la subvenció. Es considerarà despesa elegible la que
s’hagi meritat abans del termini de justificació, encara que no hagi estat efectivament
pagada dins d’aquest termini.
QUART. Es fa constar que la quantitat expressada en la clàusula primera precedent
correspon al 100% de la despesa corresponent a la contractació laboral, durant el
període de servei de prevenció, del personal de camp, així com dels operadors de ràdio
i el coordinador, incloses en tots els casos la remuneració salarial, les quotes de la
Seguretat Social i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de
l'Associació. La despesa es detalla en l'annex. Si bé es preveu el pagament del 100%
de l’import de la despesa, aquesta subvenció podrà ser compatible amb altres quan
aquestes cobreixin conceptes no previstos en aquest conveni i que puguin formar part
del servei descrit, o bé conceptes contemplats en aquest conveni que superin l’import
previst. En qualsevol cas no hi podrà haver sobrefinançament.
CINQUÈ. Els vehicles del servei exhibiran el logotip de la Diputació de Girona. Així
mateix, l'Associació farà constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
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Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi de la campanya objecte
d’aquest conveni, així com en tota la documentació que emeti, de caràcter tècnic o dels
anteriorment esmentats.
SISÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, quedarà
extingit pel seu compliment el dia 2 de novembre d'enguany, o fins que s’hagin executat
els compromisos assumits. Així mateix, s’estableix aquesta data com a límit per a la
justificació de les despeses.
SETÈ. La quantitat a pagar es modificarà d'ofici:
 En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de

justificar, segons el que estableixi el present conveni.
 En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al

que s'ha de justificar.
En ambdós casos es procedirà a modificar l'import establert, per ajustar-lo al que
efectivament hagi estat justificat correctament.
El president serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per
resoldre els recursos que s’interposin.
VUITÈ. Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de
les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i
efectes d’aquest conveni.
NOVÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment
de la inversió, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix el
control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei
38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional
14a del mateix cos legal.
DESÈ. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels
pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei
38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Girona.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc
i la data que s’assenyalen.

ANNEX I. COSTOS TOTALS

Control Empordà 6.161,70 €

Albera 1 16.651,75 €
Albera 2 16.651,75 €

TOTAL ALBERA 33.303,50 €

Cap de Creus 1 16.651,75 €
Cap de Creus 2 16.651,75 €
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TOTAL CAP DE CREUS 33.303,50 €

RISCOS LABORALS 620,00 €

Assegurances
Responsabilitat civil patronal 494,00 €
Responsabilitat civil directius 325,00 €
Accidents de conveni 413,86 €

Total
assegurances 1.232,86 €

GESTORIA 1.519,01 €
SERVEI DE COORDINACIÓ 6.359,43 €
TOTAL CONVENI 82.500,00 €

RESUM

Persones contractades 15 (2 operadors+ 12 vigilants + 1
Coordinador)

Cada dia  treballaran :
10 persones (4 unitats amb 2 vigilants + 1 operador

+ 1 Coordinador)”

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 82.500,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 500/1700/48107 del pressupost d’enguany.

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

QUART. Traslladar el present acord a l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà.”

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

14.2. Aprovació d'un conveni de col·laboració amb la Federació d'ADF de Les
Gavarres per al servei de prevenció d'incendis forestals als massissos de
l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí durant la campanya 2021

Els Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí són espais inclosos al
Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura 2000 pels seus valors
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naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis forestals per la Generalitat de
Catalunya i estan inclosos dins perímetres de protecció prioritària. D’altra banda,
aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual cosa obliga als seus òrgans
gestors, així com a les administracions i altres ens implicats en la seva protecció a
plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la informació als visitants i la
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, col·laborant, d’aquesta manera, en la
gestió dels mateixos.

La Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de Medi
Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF, i
associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la protecció
del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les comarques de
Girona.

La Federació d'ADF de les Gavarres, té competències, objectius, mitjans i interessos
en la prevenció d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades al
llarg de les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, i el Pla de l'Estany, on
s’inclouen entre d'altres els espais naturals d’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres, i el
Montgrí i que així mateix col·labora amb les ADF, els Ajuntaments i els òrgans gestors
dels espais naturals.

Les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals.

Vist que d’acord amb l’article 22.2 de la Llei general de subvencions i l’article 15.a de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona és procedent concedir
subvencions directes quan estiguin consignades nominativament en el pressupost
general de la Diputació.

Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient de data 17 de juny de 2021.

D'acord amb els antecedents, la presidenta de la Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració amb la Federació
d’ADF de Les Gavarres, del següent tenor literal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA
FEDERACIÓ D'ADF DE LES GAVARRES PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS ALS MASSISSOS DE L'ARDENYA-CADIRETES, LES
GAVARRES I EL MONTGRÍ DURANT LA CAMPANYA 2021.
CN/2710
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Miquel Noguer i Planas,
assistit pel Secretari General, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats
conferides per acord de la Junta de Govern del dia ............
Federació d'ADF de Les Gavarres, amb NIF G17956202, representada pel seu
president, el Sr. Melcior Soler i Sala.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
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Que els Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí són espais
inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura 2000 pels seus
valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis forestals per la
Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins perímetres de protecció prioritària.
D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual cosa obliga als seus
òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens implicats en la seva
protecció a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la informació als visitants i
la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, col·laborant, d’aquesta manera, en
la gestió dels mateixos.
Que la Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de
Medi Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF,
i associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les
comarques de Girona.
Que la Federació d'ADF de les Gavarres, té competències, objectius, mitjans i
interessos en la prevenció d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF
associades al llarg de les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, i el Pla de
l'Estany, on s’inclouen entre d'altres els espais naturals d’Ardenya-Cadiretes, les
Gavarres, i el Montgrí i que així mateix col·labora amb les ADF, els Ajuntaments i els
òrgans gestors dels espais naturals.
Que ambdues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals, i en virtut
d’això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER. L’objecte del present conveni de col·laboració entre la Federació d'ADF de
les Gavarres (en endavant la Federació) i la Diputació de Girona, és la participació
econòmica d’aquesta darrera en el finançament d'un servei de prevenció d’incendis
forestals als Massissos de l’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí amb un
pressupost de NORANTA-SIS MIL CINC-CENTS EUROS (96.500,00 €), d’acord amb la
valoració que figura a l’annex I, i la participació material de la Federació amb vehicles,
material i instal·lacions de coordinació de la Federació i les ADF Federades.
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva una bestreta del 90% sobre l'import, en
favor de la Federació, un cop signat el conveni; la resta serà abonada una vegada
presentada la certificació final a l'acabament de la campanya, sempre prèvia
justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al pressupost d'enguany. Els
lliuraments parcials s’entendran a compte de la liquidació definitiva.
TERCER. La quantitat esmentada serà destinada a la contractació de personal laboral
especialista en prevenció d'incendis (oficials), així com a les despeses de gestió i
coordinació, assegurança, gestoria, riscos laborals, EPIS, i de combustible, organitzant
un servei de prevenció d’incendis forestals amb les característiques que es detallen a
continuació:

4 El servei de prevenció d’incendis tindrà una durada de vuitanta-quatre (84) dies,
corresponents al període comprès entre el 14 de juny i el 5 de setembre
(ambdós inclosos). Aquest consistirà en un servei itinerant de detecció i
informació, i de primera intervenció en petits focs, així com de realització de
petits treballs forestals de prevenció d’incendis. L’activitat de vigilància serà duta
a terme en caps de setmana, dies festius o dies de nivell Alfa 2 o superior, de
12 a 19 hores, i la de treballs de prevenció d’incendis la resta de dies de la
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setmana, de 8 a 15 hores, més cinc dies inicials de formació. L’activitat es durà
a terme en camionetes 4x4 equipades per a treballs forestals i primera
intervenció en connats. El servei serà realitzat per quatre vehicles, dos a
Gavarres, un a Ardenya i un a Montgrí, més un vehicle addiciona de coordinació
i suport. Dels dotze oficials contractats durant el servei n'hi haurà nou en actiu,
dos patrullant en cada un dels vehicles més un en el vehicle de suport.
L'import del conveni serà destinat per tant a la contractació de 12 persones de
camp, amb la categoria d’oficials especialistes en prevenció d'incendis (en
base al què estableix el conveni col·lectiu per al sector forestal d’activitats
forestals de Catalunya número 79100045012013), per un període de
vuitanta-quatre dies, així com un tècnic de coordinació, les despeses de gestió
quant a la coordinació, l'assegurança i la prevenció dels riscos laborals, els
EPIs i la despesa de combustible dels vehicles. Aquest servei serà organitzat i
dirigit per la Federació en coordinació amb la Diputació de Girona, els òrgans
gestors dels espais naturals, els ajuntaments locals, el Servei de Prevenció
d’Incendis de la Generalitat de Catalunya, el Cos d’Agents Rurals i els
Bombers.

L’elecció del personal a contractar anirà a càrrec de la Federació, i no hi haurà en cap
cas vincle laboral entre les persones contractades i la Diputació de Girona. A aquest
efecte la Federació contractarà personal en funció de les proves de selecció definides
per ella mateixa, en bases que comunicarà a l’Àrea d’acció territorial de la Diputació i
farà públiques. El personal haurà de tenir la categoria d’especialista en prevenció
d'incendis segons el que estableix el 1er conveni col·lectiu de treball per al sector
d'activitats forestals de Catalunya amb codi 79100045012013. El personal haurà de ser
coneixedor de l'espai natural on realitzarà el servei, amb experiència en la prevenció
d'incendis forestals, així com dels cossos implicats en la lluita contra els incendis
forestals.
Funcionament del servei:

Període Personal en
servei

Nombre de
dies

Zones Hores a
la

setmana

horari

14 – 18 de
juny

12 5 Formació 49 8 a 15

19 de juny – 5
de setembre*

9 84 Ardenya,
Gavarres,
Montgrí

49 h 12 a 19 (caps
de setmana,
festius, Alfa 2
o superior) o 8
a 15 (dies
entre setmana
amb Alfa 1 o
inferior)

*Ambdós inclosos
La Federació establirà un calendari dels torns del servei, tot i que aquest serà indicatiu,
les dates i horaris de treball de cadascun dels agents seran determinats per la
Federació conjuntament amb el servei de prevenció d’incendis forestals, els bombers i
els agents rurals.
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El servei consistirà en la realització de rutes predeterminades en l'espai natural
corresponent. Les rutes es realitzaran camionetes 4x4 equipades amb un equip de
transmissions, un conjunt d’extinció amb una motobomba per a primera intervenció,
material per a primera intervenció en l’extinció de connats d’incendi i altres eines per a
l’actuació en l’entorn forestal. La tasca del personal de camp consistirà en la detecció
de columnes de fum, focs, elements o fets amb risc d'incendi i també altres
incidències de caràcter mediambiental, informació als visitants del risc d'incendi de
l'espai i normes per a la prevenció. També podrà formar part de les tasques del
personal de camp la primera intervenció en cas de petits focs. Els dies entre setmana
amb nivell Alfa 1 o inferior les tasques consistiran en obertura de caixa en pistes
prioritàries, desbrossament d’espais oberts, adequació de punts d’aigua, zones
d’aparcament, zones d’afluència pública i franges de vials, i enretirada de residus i
abocaments.
Les persones que realitzen el servei resten obligades a indicar l’inici i la fi d'aquest al
coordinador mitjançant les emissores de ràdio presents en el vehicle.
Zona d’actuació: Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, de les Gavarres i del Montgrí,
segons instruccions de la Federació, en coordinació amb l'ens gestor de l'espai
natural, el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, el Cos d’Agents Rurals i els
bombers.
Durant el servei (20 de juny – 5 de setembre):
El servei s’organitzarà de forma que cada dia hi haurà dos vehicles al Massís de les
Gavarres i un en cada un dels altres espais, amb dues persones en cada vehicle, en
horari de 12 a 19 en caps de setmana, festius i dies de més risc, i de 8 a 15 la resta de
dies, i cada dia del 20 de juny al 5 de setembre (ambdós inclosos).
Tots els vehicles disposaran d’equips emissors-receptors, que seran cedits per la
Federació o les ADF federades. La Federació o ADF federades aportaran, a més dels
quatre vehicles, l'equipació d'intervenció, infraestructura administrativa, sala de control,
xarxa de videovigilància i xarxa de comunicacions i posicionament.
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions
concretes i supervisió del tècnic responsable de la Federació.
En dies de baix risc (ALFA 0 o ALFA 1) el personal del servei de prevenció d’incendis
forestals podrà realitzar petits treballs de manteniment d’infraestructures de prevenció
d’incendis (pistes, senyalitzacions, vorals, punts d’aigua, entorns d’espai d’afluència
pública) sota indicació del coordinador i sota responsabilitat de la Federació.
En qualsevol cas, les activitats preferents del personal són la detecció i la informació.
La possible primera intervenció d’aquests es limitarà en cas necessari a l’extinció de
connats d’incendi quan aquesta no impliqui risc per a la seguretat del personal. La
Federació redactarà un protocol d'actuació en què s'especificaran les tasques per a
què el personal de camp és apte, en funció del seu nivell de formació i de la cobertura
de la seva assegurança. Serà responsabilitat de la Federació que les activitats
portades a terme per aquests es limitin a aquestes.
La quantitat esmentada en l'apartat primer s'entén com a màxima a aportar per la
Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa.
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu ordinari de
les despeses i una memòria. Es considerarà despesa elegible la que s’hagi meritat
abans del termini de justificació, encara que no hagi estat efectivament pagada dins
d’aquest termini.
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QUART. Es fa constar que la quantitat expressada en la clàusula primera precedent
correspon al 100% de la despesa corresponent als següents conceptes (detallat en
annex I):

5 La contractació laboral, durant els mesos corresponents a la durada del servei,
de dotze persones amb la categoria d’oficials especialistes en prevenció
d'incendis, inclosa la remuneració salarial, les quotes de la Seguretat Social, i
qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de la Federació.

6 La contractació d'un tècnic per a la coordinació del servei.
7 Les despeses de prevenció de riscos laborals.
8 L'assegurança del conveni i de RC.
9 Les despeses de gestoria.
10 Les despeses de combustible dels vehicles, segons càlcul aproximat equivalent

a un total de 32.372 km, suposant un consum de 13 litres als 100 km i un preu
de 1,099 € el litre de gasoil.

11 L'adquisició de vestuari i EPI adaptat a la normativa.
Si bé es preveu el pagament del 100% de l’import de la despesa, aquesta subvenció
podrà ser compatible amb altres quan aquestes cobreixin conceptes no previstos en
aquest conveni i que puguin formar part del servei descrit, o bé conceptes contemplats
en aquest conveni que superin l’import previst. En qualsevol cas no hi podrà haver
sobrefinançament.
CINQUÈ. Els vehicles del servei exhibiran el logotip de la Diputació de Girona. Així
mateix, la Federació farà constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi de la campanya objecte
d’aquest conveni, així com en tota la documentació que emeti, de caràcter tècnic o dels
anteriorment esmentats.
SISÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, quedarà
extingit pel seu compliment el dia 2 de novembre d'enguany, o fins que s’hagin executat
els compromisos assumits. Així mateix, s’estableix aquesta data com a límit per a la
justificació de les despeses.
SETÈ. La quantitat a pagar es modificarà d'ofici:
 En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de

justificar, segons el que estableixi el present conveni.
 En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al

que s'ha de justificar.
En ambdós casos es procedirà a modificar l'import establert, per ajustar-lo al que
efectivament hagi estat justificat correctament.
El president serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per
resoldre els recursos que s’interposin.
VUITÈ. Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de
les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i
efectes d’aquest conveni.
NOVÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment
de la inversió, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix el
control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei
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38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional
14a del mateix cos legal.
DESÈ. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels
pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei
38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Girona.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc
i la data que s’assenyalen.

ANNEX I
COST DEL DISPOSITIU DE PREVENCIÓ D'INCENDIS A
ARDENYA-GAVARRES-MONTGRÍ
Període de servei: 14 de juny –5 de setembre (84 dies)

Horari:
12:00 – 19:00 o 8:00 – 15:00 (7
hores)

COSTOS Cost

Vigilants 78.194,14
Assegurances 1.122,51
Coordinació, gestió i prevenció de riscos 1.769,48
Vestuari i EPI 6.526,91
Despeses de gestoria 2.498,57
Combustible 4.624,99
Consumibles 1.763,40
TOTAL 96.500,00

”

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 96.500,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 500/1700/48108 del pressupost d’enguany.

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

QUART. Traslladar el present acord a la Federació d'ADF de Les Gavarres.”

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

15. Precs i preguntes

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