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Número:  1058
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària i te lemàtica
Data: 11 de gener de 2022
Hora: 10:00
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2022/231

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. Lluís Amat i Batalla
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort

Diputat
Diputat

Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de 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 21 de desembre
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

Oficina de Difusió

3 Aprovació conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell -
Platja d'Aro per l'exposició "Dones il·lustres, dones
il·lustradores" - Oficina de Difusió

2021/D030403/9160

Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local

4 Aprovació conveni desplegament Llei facilitació
activitat econòmica - Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local

2021/B020100/9663

Serveis Jurídics

5 Assabentament. Fermesa sentència núm.
3.935/2021. Recurs ordinari núm. 357/2018.
TSJCA. Sala Contenciós Administrativa. Secció
Segona. Servei d'Expropiacions de la Diputació de
Girona -  Serveis Jurídics

2021/D040100/9270

Monuments

6 Ratificació per la Junta de Govern del decret de
Presidència núm. 2021/4329 – Monuments

2021/X020301/9086

Medi Ambient

7 Concessió de pròrroga termini execució i
justificació anualitat 2021 conveni col·laboració
IRTA 2021-2024 - Medi Ambient

2021/X020203/3309

8 Proposicions urgents

9 Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia
21 de desembre de 2021
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S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de desembre 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

3. Aprovació conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de
Castell - Platja d'Aro per l'exposició "Dones il·lustres, dones il·lustradores" - Oficina
de Difusió

La Junta de Govern acorda rectificar un error material detectat, en el sentit que allà on
diu Reial Decret 12/2018, ha de dir 128/2018.

La proposta definitiva és la següent:

Vist l’informe en relació al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, la demarcació
de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro per a
la cessió de l'exposició “Dones Il·lustres, Dones Il·lustradores”, el president de la Diputació de
Girona proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent Acord:

PRIMER. Aprovar conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, la demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro per a la
cessió de l'exposició “Dones Il·lustres, Dones Il·lustradores”, del següent tenor literal: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA
DEMARCACIÓ DE GIRONA DEL COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA
–ENTITATS ORGANITZADORES DELS PREMIS CARLES RAHOLA DE
COMUNICACIÓ LOCAL- I L’AJUNTAMENT DE CASTELL - PLATJA D’ARO PER A
LA CESSIÓ DE L'EXPOSICIÓ “DONES IL·LUSTRES, DONES IL·LUSTRADORES”

REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, president de la Diputació de Girona, en nom i
representació d'aquesta, amb seu a Girona, Pujada de  Sant  Martí, núm. 4-5 (CP17004), CIF
núm. P1700000A, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del xx de
xxx de 2021, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a
fedatari d’acord amb el que disposa l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018.

i el senyor Joan Ventura Brugulat, president de la Junta de Girona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, en nom i representació d’aquesta, amb seu a Girona, al carrer Nou del Teatre núm. 1
(CP17004), CIF núm. Q5856081D,
De l’altra, Maurici Jiménez Ruiz, alcalde de Castell-Platja d’Aro, en representació de
l’Ajuntament de Castell- Platja d’Aro, amb seu a Platja d’Aro,  carrer Mossèn Cinto Verdaguer,
4 (CP 17250),  CIF núm. P-1705300-J

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
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Primer.- Que la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, les dues entitats organitzadores dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local
(d’ara en endavant, els organitzadors dels Premis Rahola), fomenten la promoció i difusió dels
treballs guanyadors en cada edició dels guardons de la manera que consideren oportuna i segons
les seves possibilitats.

Segon.-  Que l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, a través de la Comissió d’Igualtat de Castell
d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, va realitzar el projecte “10 dones il·lustres, 10 il·lustradores” per
reivindicar el Dia Internacional de les Dones, a través del qual deu il·lustradores catalanes
professionals van crear un retrat de deu dones de referència per les seves aportacions en
coneixements, reivindicacions o lluites socials, totes elles pioneres en els seus respectius camps.

Tercer.- Que el conjunt d’aquesta acció ha estat reconeguda pel jurat dels XII Premis Carles
Rahola de Comunicació Local, convocats per la Demarcació de Girona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya i la Diputació de Girona, amb el premi a millor iniciativa de
comunicació institucional.

Quart.- Que fruit d’aquest projecte ha sorgit la producció de l’exposició “Dones il·lustres, dones
il·lustradores”, formada per catorze il·lustracions (les deu originals del 2020, dues més
incorporades a 2021 i dues que ho faran el 2022) i un panell de presentació, i que prèviament
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha signat un contracte de cessió de les il·lustracions amb
les autores per establir els criteris per a la utilització de les imatges, que inclou els seus drets d'ús
i explotació.

Cinquè.- Que els organitzadors dels Premis Rahola i l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro volen
exposar aquesta producció a la ciutat de Girona durant la X Setmana del Rahola del 2022 i
posteriorment fer-la arribar als ajuntaments, associacions i entitats de les comarques gironines
que la sol·licitin.

Sisè.- Que les tres parts acorden subscriure un conveni de col·laboració per tal de dur a terme
l’esmentada exposició amb els següents

PACTES

Primer. Objecte
L'objecte d'aquest conveni és definir el marc de la col·laboració entre els

organitzadors dels Premis Rahola i l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro per incloure l'exposició
“10 dones il·lustres, 10 il·lustradores”, que ara es titularà “Dones il·lustres, dones il·lustradores”,
dins el marc dels XIII Premis Carles Rahola per exposar-la a Girona durant la X Setmana
Rahola i posteriorment oferir-la als ens locals de les comarques gironines, durant un període d’un
any, amb la possibilitat de prorrogar-la, en funció de les demandes dels ajuntaments o les
entitats.

Segon. Exposició i actuacions de les parts.
La mostra s’iniciarà el proper mes de febrer del 2022 a la ciutat de Girona dins la programació
de la Setmana dels Rahola i, un cop finalitzada, l’exposició s'oferirà amb caràcter itinerant,
durant el període d’un any, amb la possibilitat de prorrogar-la, en funció de les demandes dels
ajuntaments o les entitats.
Per a aquesta finalitat l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro autoritza als organitzadors dels
Premis Rahola a portar a terme els actes de reproducció, distribució i comunicació pública de les
obres que proporciona per fer possible l'exposició, per tal de poder efectuar-ne la promoció,
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informació i documentació. Així mateix, amb finalitats d’informar dels continguts de l’exposició,
la Diputació i el Col·legi de Periodistes podran adaptar reproduccions de les obres als formats
propis dels diferents mitjans i suports, inclosa la seva modificació o reproducció parcial. Els
organitzadors dels Premis Rahola podran portar a terme directament aquests actes o bé de comú
acord amb els ajuntaments, associacions i altres entitats gironines sense ànim de lucre que
acullin la mostra durant la seva itinerància.
Aquesta autorització inclou l’edició de materials de divulgació i la posada a disposició per mitjà
de la xarxa Internet i l’edició del catàleg de l’exposició.
Així mateix, els organitzadors dels Premis Rahola podran preparar i difondre una versió
electrònica o virtual de l’exposició per mitjà de la xarxa Internet, sense estar subjecte a límit
temporal. Igualment, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro autoritza la utilització del nom i imatge
personal de les autores per a les mateixes finalitats.
La gestió de les exposicions itinerants anirà a càrrec dels organitzadors dels Premis Rahola, a
través de l'oficina de Difusió  de la Diputació de Girona, que assumirà la realització del transport,
muntatge i desmuntatge de l'exposició.

Tercer.- Contraprestacions
L’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro cedirà l'exposició “Dones il·lustres, dones

il·lustradores” per tal que els organitzadors dels Premis Rahola puguin gestionar-ne les
itineràncies des del mes de febrer de l’any 2022, quan s’inaugurarà a Girona en el marc de la X
Setmana dels Rahola, fins a la finalització del període d’un any, amb la possibilitat de
prorrogar-la, en funció de les demandes dels ajuntaments o les entitats.

En contrapartida, els organitzadors dels Premis Rahola es faran càrrec del
transport, muntatge i desmuntatge de la mateixa.
Els organitzadors dels Premis Rahola comunicaran públicament a través dels seus canals els
llocs i les dates on es podrà veure l’exposició durant la seva itinerància, i en faran la difusió que
considerin oportuna. Sempre es farà constar, en aquestes comunicacions, l’autoria de
l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro en la producció de la mostra.

Quart.- Responsabilitat
Els organitzadors dels Premis Rahola es comprometen a tenir cura de l’exposició i a dur a
termes les accions necessàries per tal de garantir el millor tractament de les il·lustracions que
conformin la mostra.
Els organitzadors dels Premis Rahola i l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro assumeixen que
l’exposició pot tenir un deteriorament fruit del desgast que puguin ocasionar els trasllats,
muntatges i desmuntatges de la mateixa. No obstat, en cas que alguna peça es malmeti, les tres
entitats signants d’aquest conveni estudiaran com substituir-la.
La Diputació i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes es comprometen a retornar
les obres a l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro un cop hagin finalitzat totes les itineràncies, si
l’Ajuntament així ho sol·licita.

Cinquè.- Seguiment del conveni.
Les parts creen una comissió de seguiment paritària d’un membre per cada entitat signant que,
en el seu cas, es reunirà amb l’objecte d’efectuar el seguiment, vigilància i control de l’execució
del conveni i dels compromisos adquirits pels signants.

Sisè.- Règim de modificació del conveni.
Les eventuals actualitzacions i modificacions del conveni seran objecte d’una addenda i
requeriran l’acord unànime de les parts.

Setè.- Vigència del conveni.
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Aquest conveni tindrà una vigència d’un any a comptar des de la finalització de l’exposició del
proper mes de febrer del 2022 a la ciutat de Girona dins la programació de la Setmana dels
Rahola. Els signants podran acordar una pròrroga en funció de les demandes dels ajuntaments o
les entitats fins el màxim establert legalment.

Vuitè.- Jurisdicció.
El present conveni es regeix per allò previst en la Llei 40/2015, d ‘1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic.

Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’aplicació i de la interpretació de
mateix seran competents els jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa-administrativa de la
demarcació de Girona.
I en prova de conformitat, les tres persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la
data que s’assenyalen”.

SEGON.  Facultar el president de la Corporació per a la signatura del Conveni i de qualsevol
altre document que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord.

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

4. Aprovació conveni desplegament Llei facilitació activitat econòmica - Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local

La Junta de Govern acorda modificar el punt tercer de l’acord respecte del text de la
proposta, en el sentit que aquest acord s’ha de notificar a totes les persones que signen el
present conveni.

La proposta definitiva és la següent:

El Parlament de Catalunya, en data 28 de desembre de 2020, va aprovar la Llei 18/2020, del 28
de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Les persones que volen emprendre un negoci i les empreses ja consolidades s’han de relacionar
de manera imprescindible amb les diferents administracions públiques, ja sigui per intercanviar
informació, fer una consulta o complir obligacions legals i reglamentàries. Aquesta relació
necessària i imprescindible pot ser efectiva, eficient i beneficiosa per a l’impuls de l’economia o
pot ser una barrera que redueixi la competitivitat dels negocis.

L’aprovació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, va permetre consolidar la Finestreta Única Empresarial (FUE) com a instrument per
impulsar un model de relació entre les empreses i l’administració, en què l’empresari se situa al
centre i col·labora amb l’administració per dissenyar un servei més àgil i eficient gràcies a una
interacció i interconnexió més grans entre les administracions públiques catalanes.

Amb la voluntat d’afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor,
tenint en compte la responsabilitat social de l’empresa, la lliure iniciativa i les condicions de
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competència, i gràcies també als avenços dels darrers anys de les tecnologies de la informació,
la Llei 18/2020, del 28 de desembre, fa un pas més i estableix un seguit de principis, criteris i
instruments que han d’adoptar i aplicar les unitats administratives i les administracions amb
competència per reduir les càrregues administratives a les empreses i els professionals,
simplificant el marc d’intervenció pública i vetllant pel disseny de serveis proactius basats en la
gestió i l’anàlisi de les dades aportades, que, essencialment, han de ser digitals.

Així mateix, la disposició addicional primera de la Llei esmentada preveu que les administracions
públiques, per prestar els serveis que estableix aquesta Llei, han d’adoptar el model organitzatiu
de la FUE. La mateixa disposició addicional, en l’apartat tercer, estableix que els ajuntaments,
per prestar eficientment els serveis que recull aquesta Llei, poden emprar les solucions
tecnològiques que el Consorci AOC i les diputacions posen a l’abast o bé solucions pròpies,
sempre que siguin interoperables amb els sistemes d’informació de la Generalitat. En l’apartat
cinquè s’estableix que les administracions públiques que emprin plataformes pròpies les han
d’adaptar, en el termini de dos anys a comptar de l’entrada en vigor, per fer possible la prestació
dels serveis que estableix aquesta Llei.

Cal destacar que, des de l’any 2011, les administracions signatàries estan col·laborant en
l’impuls de la FUE i el desplegament de solucions comunes. Per garantir la tramitació digital per
defecte, tots els ens locals tenen a la seva disposició un catàleg de 17 tràmits de la FUE
mitjançant el servei e-TRAM. El juliol de 2021, hi ha 927 ajuntaments catalans adherits a la FUE
i que utilitzen els serveis de l’AOC. Mitjançant el Canal Empresa es pot fer el seguiment dels
tràmits d’activitats amb una visió interadministrativa per als 838 ajuntaments que estan fent
servir “El Meu Espai” de l’AOC, que integra la informació de les seves seus electròniques.

Addicionalment, el Govern, amb la col·laboració del món local i els agents socials, va posar en
marxa el passat mes de març el “Pla d’agilització dels procediments administratius 2021”
elaborat pel Grup de treball per agilitar els tràmits administratius que afecten les activitats
econòmiques amb impacte (creat per Acord GOV/147/2020, de 17 de novembre), que va ser
informat al Consell Executiu el 16 de març de 2021. L’objectiu del Pla és reduir el temps
necessari per iniciar una activitat econòmica. Un dels eixos es basa en la integració de les
plataformes de què disposen les diferents administracions públiques, i l’altre, a assegurar un
dimensionament adequat dels recursos humans que participen en la legalització i el control ex
post de les activitats econòmiques.

En aquest sentit, la Diputació de Girona ha participat activament en l’impuls del model del model
de FUE als ens locals del seu territori per tal que s’hi adhereixin i adoptin el model de tramitació
de dades, la integració amb la tramitació unificada i l’actualització del Directori d’empreses,
establiments i registres.

D’acord amb l’article 9 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de Govern
assumeix la competència d’aprovació dels convenis de col·laboració amb altres ens, entitats i
organismes.

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

Primer. Aprovar el conveni pluriennal entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Empresa i Treball, el Departament de la Presidència, el
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, el Consorci Administració
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Oberta de Catalunya (AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona,
l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i la Federació de
Municipis de Catalunya, per al desplegament als ens locals de Catalunya de la Llei de facilitació
de l’activitat econòmica i del Pla d’agilització dels procediments administratius 2021, el text del
qual es transcriu íntegre a continuació:

“CONVENI
de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Empresa i Treball, el Departament de la Presidència, el Departament de la Vicepresidència i
de Polítiques Digitals i Territori, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), les
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, i la Federació de Municipis de Catalunya, per al
desplegament als ens locals de Catalunya de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica i del
Pla d’agilització dels procediments administratius 2021.

Reunits,

El senyor Oriol Sagrera i Saula, secretari general del Departament d’Empresa i Treball, nomenat
pel Decret 44/2021, de 26 de maig (DOGC núm. 8419, de 27.5.2021), en nom i representació de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball i Empresa,
amb NIF S081101G, i d’acord amb les facultats previstes a la Resolució EMT/2877/2021, de 23
de setembre, de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Empresa i
Treball en diferents òrgans del Departament i entitats adscrites (DOGC núm. 8511, de
28.9.2021);

La senyora Núria Cuenca i León, secretària general del Departament de la Presidència,
nomenada pel Decret 42/2021, de 26 de maig (DOGC núm. 8419, de 27.5.2021), en nom i
representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la
Presidència, amb NIF S081101G, i d’acord amb les facultats previstes a la Resolució
PRE/1384/2019, de 21 de maig, de delegació de competències de la persona titular del
Departament de la Presidència (DOGC núm. 7882, de 24.5.2019);

El senyor Ricard Font i Hereu, secretari general del Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori, que actua en virtut de la delegació de competències atorgada per la
Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, de delegació de competències de la persona titular del
Departament de Territori i Sostenibilitat en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 7812,
de 18.2.2019);

L’Excel·lentíssima Senyora xxx, presidenta de la Diputació de Barcelona;

L’ Il·lustríssim Senyor Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, amb NIF
P1700000A, en nom i representació de la corporació, expressament facultat per aquest acte per
l’acord de la Junta de Govern de XX de XXX de 2022 i assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas,
secretari general de la corporació;

L’Il·lustríssim Senyor Joan Talarn i Gilabert, president de la Diputació de Lleida per
nomenament de 12 de juliol de 2019, de conformitat amb l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 90.3 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
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Catalunya, amb l’assistència del senyor Ramon Bernaus i Abellana, secretari general de la
corporació;

L’Il·lustríssima Senyora Noemí Llauradó i Sans, presidenta de la Diputació de Tarragona,
intervé en nom d’aquesta corporació provincial, en virtut de les atribucions que li confereix
l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l’article 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la
Corporació, en sessió de 29 de juliol de 2019.  D’acord amb l’establert a l’article 3 del RDL
128/2018, de 16 de març actua com a fedatària de l’acte la secretària general de la Diputació de
Tarragona la senyora Pilar Sánchez Peña."

El senyor Jaume Collboni Cuadrado, primer tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona,
facultat per a aquest acte per acord de la Comissió de Govern de 25 de novembre de 2021,
assistit pel senyor Jordi Cases i Pallarès, secretari general de l’Ajuntament de Barcelona, en
exercici de les funcions d’assessorament i fe pública;

La senyora Àstrid Desset Desset, directora gerent del Consorci Administració Oberta de
Catalunya (en endavant, Consorci AOC), nomenada per Resolució de 23 de juliol de 2021 del
president del Consorci AOC i en exercici de les competències que li confereixen l’article 14.2.i
dels Estatuts aprovats per l’Acord GOV/43/2015, de 24 de març (DOGC núm. 6839, de
26.3.2015), i l’acord de 24 de maig de 2017, de delegació de competències en matèria de
convenis, adoptat per la Comissió Executiva del Consorci AOC (DOGC núm. 7389, de
13.6.2017);

El Senyor Lluís Soler i Panisello, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques,
nomenat a la XXI Assemblea General celebrada a Girona el 20 de setembre de 2019; 

La  Senyora Olga Arnau i Sanabra, en nom i representació de la Federació de Municipis de
Catalunya, amb CIF G08797771, domiciliada a Via Laietana, 33, 6è 1a, 08003 Barcelona, que
actua com a representant legal de la institució esmentada en qualitat de presidenta, en virtut dels
poders que li atorga l’article 31.1.a dels Estatus de la Federació de Municipis de Catalunya;

Manifesten,

El Parlament de Catalunya, en data 28 de desembre de 2020, ha aprovat la Llei 18/2020, del 28
de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Les persones que volen emprendre un negoci i les empreses ja consolidades s’han de relacionar
de manera imprescindible amb les diferents administracions públiques, ja sigui per intercanviar
informació, fer una consulta o complir obligacions legals i reglamentàries. Aquesta relació
necessària i imprescindible pot ser efectiva, eficient i beneficiosa per a l’impuls de l’economia o
pot ser una barrera que redueixi la competitivitat dels negocis.

L’aprovació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, va permetre consolidar la Finestreta Única Empresarial (FUE) com a instrument per
impulsar un model de relació entre les empreses i l’Administració en què l’empresari se situa al
centre i col·labora amb l’Administració per dissenyar un servei més àgil i eficient gràcies a una
interacció i interconnexió més grans entre les administracions públiques catalanes.
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Amb la voluntat d’afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor,
tenint en compte la responsabilitat social de l’empresa, la lliure iniciativa i les condicions de
competència, i gràcies també als avenços dels darrers anys de les tecnologies de la informació,
la Llei 18/2020, del 28 de desembre, fa un pas més i estableix un seguit de principis, criteris i
instruments que han d’adoptar i aplicar les unitats administratives i les administracions amb
competència per reduir les càrregues administratives a les empreses i els professionals,
simplificant el marc d’intervenció pública i vetllant pel disseny de serveis proactius basats en la
gestió i l’anàlisi de les dades aportades, que, essencialment, han de ser digitals.

Així mateix, la disposició addicional primera de la Llei esmentada preveu que les administracions
públiques, per prestar els serveis que estableix aquesta Llei, han d’adoptar el model organitzatiu
de la FUE. La mateixa disposició addicional, en l’apartat tercer, estableix que els ajuntaments,
per prestar eficientment els serveis que recull aquesta Llei, poden emprar les solucions
tecnològiques que el Consorci AOC i les diputacions posen a l’abast o bé solucions pròpies,
sempre que siguin interoperables amb els sistemes d’informació de la Generalitat. En l’apartat
cinquè s’estableix que les administracions públiques que emprin plataformes pròpies les han
d’adaptar, en el termini de dos anys a comptar de l’entrada en vigor, per fer possible la prestació
dels serveis que estableix aquesta Llei.

Cal destacar que, des de l’any 2011, les administracions signatàries estan col·laborant en
l’impuls de la FUE i el desplegament de solucions comunes. Per garantir la tramitació digital per
defecte, tots els ens locals tenen a la seva disposició un catàleg de 17 tràmits de la FUE
mitjançant el servei e-TRAM. El juliol de 2021, hi ha 927 ajuntaments catalans adherits a la FUE
i que utilitzen els serveis de l’AOC. Mitjançant el Canal Empresa es pot fer el seguiment dels
tràmits d’activitats amb una visió interadministrativa per als 838 ajuntaments que estan fent
servir “El Meu Espai” de l’AOC, que integra la informació de les seves seus electròniques.

Addicionalment, el Govern, amb la col·laboració del món local i els agents socials, va posar en
marxa el passat mes de març el “Pla d’agilització dels procediments administratius 2021”
elaborat pel Grup de treball per agilitar els tràmits administratius que afecten les activitats
econòmiques amb impacte (creat per Acord GOV/147/2020, de 17 de novembre), que va ser
informat al Consell Executiu el 16 de març de 2021. L’objectiu del Pla és reduir el temps
necessari per iniciar una activitat econòmica. Un dels eixos es basa en la integració de les
plataformes de què disposen les diferents administracions públiques, i l’altre, a assegurar un
dimensionament adequat dels recursos humans que participen en la legalització i el control
ex post de les activitats econòmiques.

Les persones compareixents es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar
aquest Conveni de col·laboració i, en conseqüència,

Acorden

Primer
Objecte del Conveni
El present Conveni té per objecte la constitució d’un marc de coordinació i cooperació entre les
diferents administracions públiques catalanes i les entitats representatives del món local que
subscriuen aquest conveni amb la finalitat de col·laborar estretament per fer evolucionar el
model de FUE en la línia del que preveu la Llei 18/2020, del 28 de desembre, i l’execució del Pla
d’agilització dels procediments administratius 2021.
Concretament, el Conveni pretén impulsar canvis organitzatius i l’adaptació de les plataformes
tecnològiques que han de fer possible la transformació del funcionament de les administracions
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públiques de Catalunya i del conjunt d’entitats que tenen adscrites o hi estan vinculades per
garantir el compliment de la Llei esmentada i, a la vegada, donar resposta a les previsions del Pla
d’agilització dels procediments administratius 2021.
En desenvolupament del marc general de col·laboració entre les parts, s’establiran convenis
específics que recolliran les accions concretes de col·laboració entre els diferents àmbits i es
formalitzaran a l’empara d’aquest conveni marc.

Segon
Objectius específics del Conveni de col·laboració
2.1 Aconseguir que la tramitació i els serveis administratius posats a disposició de les empreses i
els autònoms sigui digital per defecte, inclòs el pagament de les taxes associades a la tramitació.
2.2 Aconseguir que la informació que els titulars de les activitats econòmiques, els seus
representants i les persones que autoritzin necessitin sobre els serveis i els tràmits de les
administracions públiques estigui unificada en un únic portal electrònic, el Canal Empresa.
2.3 Adoptar les actuacions necessàries per garantir que, en el termini previst a la Llei, el model
evolucionat de FUE que preveu es pugui desplegar plenament al món local, per tal que, des del
Canal Empresa, les persones titulars d’una activitat econòmica puguin fer tots els tràmits
necessaris per portar-la terme amb independència de l’Administració competent i aportant les
dades una única vegada. Concretament, cal:
Fer possible la connexió entre les diferents àrees privades de les diferents administracions amb
l’àrea privada del Canal Empresa, per tal que integri totes les relacions que els titulars de les
activitats econòmiques tinguin amb les administracions públiques catalanes al llarg de la seva
vida.
Aconseguir que el Directori d’empreses, establiments i registres estigui permanentment
actualitzat. El Directori ha de contenir les dades bàsiques i específiques sobre les activitats
econòmiques i els establiments per tal que els titulars de les activitats econòmiques puguin tenir
una visió de 360° de la informació de què disposen les diferents administracions.
Fer possible que les diferents administracions públiques puguin consultar les dades del Directori
d’empreses, establiments i registres.
Impulsar l’estandardització de les dades que s’aportin al sistema per fer possible la dada única,
la interoperabilitat entre sistemes i organismes i la tramitació unificada, que és el mecanisme de
captura i tractament de dades que permet que els titulars de les activitats econòmiques facilitin a
les administracions públiques les dades i els documents relatius a la seva activitat i els seus
establiments una única vegada, i que en garanteix la qualitat i la coherència.
Fer possible la incorporació de l’identificador únic de l’establiment als expedients administratius
per tal de garantir al titular d’una activitat econòmica una visió integral de la seva empresa i dels
seus establiments des de l’àrea privada de l’empresa.
2.4 Impulsar les millores jurídiques, tecnològiques, organitzatives i comunicatives que es derivin
del Pla d’agilització dels procediments administratius de legalització d’activitat i que han de
permetre optimitzar el temps de finalització d’aquests procediments, que tenen uns temps de
gestió especialment llargs.
2.5 Fomentar que les administracions locals puguin portar a terme els seus plans d’inspecció i
verificació anuals de forma proporcional tenint present l’interès general que els justifica, i la
publicació d’aquests plans de control posteriorment a les activitats.

Tercer
Obligacions específiques de cadascuna de les parts
3.1 El Departament d’Empresa i Treball, com a responsable de l’organització i la gestió de la
implantació de la FUE, a través de l’Oficina de Gestió Empresarial, ha d’impulsar, dissenyar
conjuntament amb les parts signants i implementar les solucions tecnològiques que han de fer
possible l’aplicació de la tramitació unificada, el Directori d’empreses, establiments i registres,
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l’evolució de l’àrea privada del Canal Empresa per connectar-se amb la resta d’àrees privades, i
crear i coordinar el sistema d’assignació de l’identificador únic de l’establiment. El Govern ha de
garantir als ens locals els mitjans suficients per implantar correctament el model de FUE i per
desenvolupar els procediments de control de les activitats econòmiques que estableix la Llei
18/2020, del 28 de desembre.
3.2 El Departament de la Presidència, mitjançant la Direcció General d’Administració Digital,
com a òrgan competent en la transformació digital, la definició i el desplegament de simplificació,
agilitat i millora de processos i el lideratge de les polítiques i del model del govern de les dades a
l'Administració de la Generalitat, impulsarà les accions organitzatives i de desplegament
funcional que siguin necessàries per implementar les actuacions que es preveuen en aquest
conveni quan sigui necessari l'ús dels serveis i les solucions tecnològiques corporatives, així com
la coordinació amb la resta de departaments en la implementació de les actuacions. Així mateix,
vetllarà per garantir la implementació transversal dels canvis organitzatius en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat, en col·laboració i coordinació amb la resta d’òrgans
competents, que permeti que la transformació digital de l’activitat econòmica s’adeqüi al model
català d’administració digital de la Generalitat de Catalunya.
3.3 El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, mitjançant la
Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, com a òrgan competent en
l’impuls i la direcció del model d’atenció ciutadana omnicanal integrat basat en l’experiència
d’usuari i competent en la direcció i la coordinació dels serveis corporatius d’informació i atenció
ciutadana per a tots els canals i per determinar el marc general perquè aquests es prestin amb
qualitat i es difonguin adequadament, ha d’impulsar les accions necessàries per implementar les
actuacions que preveu aquest Conveni quan calgui fer servir solucions tecnològiques i
corporatives.
3.4 El Consorci AOC ha de portar a terme les accions que es detallen a continuació: per donar
compliment a la Llei:
a) Posar a disposició les solucions tecnològiques en els àmbits següents:
Tramitació electrònica d’activitats econòmiques FUE (e-TRAM, creació de nous tràmits
d’acord amb la Llei i adequació als canvis del marc normatiu).
Plataforma de dades obertes del món local (AOC CKAN) per gestionar l’intercanvi
d’informació pública i oberta.
Integració del catàleg de tràmits de la FUE del món local amb el Canal Empresa. Actualment
s’està fent amb un servei web i documents XML. En un futur es preveu migrar a un model que
permeti compartir la informació en dades obertes.
Tramitació unificada via EACAT d’activitats que afecten diverses administracions.
Carpeta ciutadana d’empresa interadministrativa des de la seu electrònica de cada ens local.
L’AOC ha de posar a disposició dels ens locals el mòdul “El Meu Espai” per mostrar tota la
informació de les actuacions i els tràmits de les empreses.
Hub de carpetes per gestionar la interoperabilitat de carpetes dels ens locals i de la Generalitat,
per permetre a les empreses visualitzar totes les seves actuacions de tràmits a la FUE i fer el
seguiment de l’estat dels expedients de la FUE amb visió interadministrativa.
Servei d’interoperabilitat de dades i documents (Via Oberta) per garantir la dada única de la
informació que ja està en poder de l’Administració.
b) Fer difusió dels serveis esmentats per impulsar el projecte de FUE.
c) Oferir el suport tècnic amb relació a la integració i la interoperabilitat dels serveis de l’AOC
amb la FUE.
La prestació d’altres serveis no detallats en l’apartat anterior requereix una avaluació prèvia,
assignació de finançament, si escau, i una priorització en funció de la planificació de l’AOC.
3.5 Les diputacions signatàries han d’impulsar la implantació del model de FUE als ens locals del
seu territori que encara no hi estiguin adherits i han de fomentar l’adopció del model de
tramitació amb dades, la integració amb la tramitació unificada i l’actualització del Directori
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d’empreses, establiments i registres. Així mateix, poden oferir als ens locals solucions
tecnològiques en la mateixa línia que ho fa el Consorci AOC. També poden impulsar mesures
que permetin reforçar els equips tècnics que es dediquen a la legalització i el control d’activitats
econòmiques en l’àmbit municipal.
3.6 L’Ajuntament de Barcelona s’adhereix, mitjançant la signatura d’aquest Conveni, a la FUE, i
dona així compliment a les obligacions que estableix la disposició addicional onzena de la Llei
18/2020, del 28 de desembre. L’adopció del model organitzatiu de FUE s’ha de dur a terme
mitjançant l’alineament dels sistemes propis d’informació i gestió de l’Ajuntament de Barcelona
(a través del projecte eActivitats), així com de l’ús de l’identificador únic de locals per part
d’aquests sistemes propis, a la vegada que ha de facilitar la col·laboració plena per al
compliment dels requisits d’interoperabilitat entre les administracions implicades d’acord amb les
prescripcions de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, en coherència amb la línia de treball
mantinguda pels equips tècnics de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona des
de l’aprovació de la Llei.
3.7 Les entitats associatives dels ens locals han de col·laborar en l’evolució del model de FUE
per part de les administracions locals, tot fomentant l’adopció del model de tràmits estàndard i
els serveis electrònics, les solucions tecnològiques que ofereixen l’AOC i les diputacions per
integrar els diferents sistemes d’informació i tramitació dels ens locals amb el Canal Empresa,
l’eina de cerca guiada, la tramitació unificada, el directori d’empreses i establiments, els serveis
d’interconnexió de les àrees privades, així com el desplegament dels plans d’inspecció i control
de les activitats. Així mateix, les entitats municipalistes han de posar a disposició dels ens locals
els serveis de què disposen que facilitin el compliment de les obligacions que incorpora la Llei
18/2020, del 28 de desembre, i el reglament que la desplegui.

Quart
Programa general de formació
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i
conjuntament amb les entitats municipalistes, ha de proposar un programa general de formació
per a càrrecs electes, alts càrrecs i altres servidors públics, el contingut del qual s’ha d’elaborar
atenent als continguts proposats pel Departament d’Empresa i Treball.
Les parts signatàries es comprometen a col·laborar, a intercanviar recursos i informació sobre
les accions de formació impulsades per cada administració i, si escau, a organitzar accions
conjuntes de formació, divulgació i sensibilització.

Cinquè
Pla de comunicació
El grup de treball operatiu previst al pacte sisè ha de proposar un pla de comunicació conjunt que
ha de presentar a la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, a mesura que
s’assoleixin objectius específics d’aquest Conveni de col·laboració.
Les parts signatàries es comprometen a col·laborar i a intercanviar recursos i informació per tal
d’arribar als diferents públics objectiu.
Les parts signatàries han de fomentar, bé directament o bé a través dels ens locals, la divulgació
del procediment de defensa dels drets i els interessos dels operadors econòmics que estableix
l’article 26 de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, com un procediment que poden emprar els
titulars de les activitats econòmiques, en cas que es rebin consultes, queixes o suggeriments
d’aquests en què s’adverteixi sobre possibles obstacles o barreres administratives que redueixen
la competitivitat de les empreses instal·lades a Catalunya.

Sisè
Comissió de seguiment i grup de treball operatiu
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El seguiment de l’execució del Conveni s’ha de dur a terme mitjançant la Comissió per a la
Facilitació de l’Activitat Econòmica prevista al Decret 225/2018, de 16 d'octubre, pel qual es
regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor.
Addicionalment, en el si d’aquesta Comissió s’ha de constituir un grup de treball operatiu integrat
per una persona representant de cada part signatària, que les ha de representar en l’execució
dels objectius específics per al desplegament d’aquest Conveni de col·laboració.
Aquest grup de treball operatiu té la finalitat de proposar a la Comissió per a la Facilitació de
l’Activitat Econòmica:
a) El pla d’acció de desplegament de la FUE al món local.
b) Les accions prioritàries i la planificació.
c) El model de finançament necessari per portar a terme les accions (si escau).
d) El pla de comunicació associat.
c) La solució tecnològica i organitzativa per fer possible el pagament electrònic de les taxes que
afecten l’activitat econòmica.
El grup de treball esmentat disposa de la capacitat de portar a terme les mesures aprovades per
la Comissió.
Per a l’anàlisi, el disseny i el desenvolupament de les actuacions que recull aquest Conveni, es
poden crear altres grups de treball, que atenguin als aspectes organitzatius, jurídics i tecnològics,
i que actuïn coordinats entre ells, formats per persones representants, designades a aquests
efectes per les parts, expertes en els àmbits del dret i els sistemes d’informació.

Setè
Causes d’extinció
El Conveni es pot extingir per qualsevol de les causes següents:
a) Per l’incompliment de les obligacions per alguna de les parts signatàries.
b) Per mutu acord de les parts.
c) Per circumstàncies sobrevingudes que fessin impossibles o innecessàries les actuacions que
constitueixen l’objecte d’aquest Conveni.

Vuitè
Mecanismes de resolució de controvèrsies
8.1 Les qüestions litigioses que es puguin derivar de l’aplicació d’aquest Conveni s’han de
sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
8.2 No obstant això, en cas de dubte o discrepància que pugui sorgir en l’aplicació del Conveni,
les parts acorden acudir prèviament al grup de treball operatiu amb vista a la solució amistosa
del conflicte.

Novè
Protecció de dades de caràcter personal
Les parts s’obliguen al compliment de tot allò que estableixen el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
així com la normativa que els complementi, desenvolupi o substitueixi.

Desè
Registre i publicació
El Departament d’Empresa i Treball ha de trametre aquest Conveni marc al Registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i n’ha
d’impulsar la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Onzè
Vigència
El present Conveni és vigent des de la data de la seva signatura i té una durada de quatre anys,
prorrogables de forma expressa pel mateix període.

I, perquè així consti i en prova de conformitat, totes les parts signen electrònicament aquest
Conveni a la ciutat de Barcelona.”

Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest conveni i
dels documents necessaris per la seva execució i perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les
omissions que eventualment s’hi puguin advertir.

Tercer. Traslladar aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya i a totes les parts que firmen el present conveni.

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

5. Assabentament. Fermesa sentència núm. 3.935/2021. Recurs ordinari núm.
357/2018. TSJCA. Sala Contenciós Administrativa. Secció Segona. Servei
d'Expropiacions de la Diputació de Girona - Serveis Jurídics

Proposta del president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local. Assabentat de la fermesa de la sentència núm. 3.935/2021.
Recurs ordinari núm. 357/2018. TSJCA. Sala Contenciós Administrativa. Secció Segona
(exp. Firmadoc núm. 2021/9270)

Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic d'aquesta
Diputació, de 10 de desembre de 2021, que diu:

“Que emet la cap del Servei Jurídic d’aquesta Diputació, vers la sentència núm. 3.935/2021
dictada pel Jutjat Secció Segona de la Sala Contenciós Administrativa del TSJC, resolutòria del
recurs ordinari núm. 357/2018

En data 3 de desembre de 2021 se'ns ha notificat el decret de 30 de novembre de 2021, que
declara la fermesa de la sentència núm. 3.935/2021 de u d’octubre, que desestima el recurs
ordinari núm. 357/2018, interposat per Esteve Cortada Moret contra l’Acord de la Secció a
Girona de la Junta d’Expropiació de Catalunya de 20 de febrer de 2018 que va desestimar, en
via administrativa, el recurs de reposició interposat contra el seu Acord de 12 de desembre de
2017 que va establir el preu just de la finca núm. 9 del Nucli de la Vall, a Llers, afectada pel
projecte de millora del traçat de la carretera GI-P-5107 de titularitat de Diputació de Girona.

La sentència va condemnar a la part actora al pagament de les costes processals, tot limitant-les
a 2.000 €.

Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de la Junta de
Govern d'aquesta Diputació.”.
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El president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local proposa a la Junta de Govern que quedi ASSABENTADA de la fermesa de
la sentència núm. 3.935/2021 d’u d’octubre, dictada per la Secció Segona de la Sala Contenciós
Administrativa del TSJC, desestimatòria del recurs ordinari núm. 357/2018.

La Comissió en queda assabentada.

6. Ratificació per la Junta de Govern del decret de Presidència núm. 2021/4329 -
Monuments

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència número 2021/4329, de
data 21 de desembre de 2021, el qual es transcriu literalment a continuació:

“Vistes les peticions que es diran, de pròrroga del termini d’execució i justificació de les
subvencions a ajuntaments, entitats i particulars per a la restauració d’immobles de valor
patrimonial, convocatòria Pla de Monuments 2021; que finalitza el dia 30 de novembre de 2021.

Vist l’informe del cap de Monuments, d'acord amb els antecedents i les bases de la
convocatòria, i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix
a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local)

RESOLC

PRIMER. Concedir als ajuntaments i entitats que es detallen a continuació una pròrroga
d’execució i justificació de la subvenció atorgada fins al 7/3/2022 per a la justificació de les
subvencions que s’indiquen, convocatòria Pla de Monuments 2021.

MUNICIPI
N Ú
M .
EXP

S O L·LIC ITA
NT

NIF O BRA ACTUACIÓ
ARRO DO N
IR A
DESENES

P ER C E
NTATG
E
D I P U T
A C I Ó
A R R O
DO NIT

T O T A L
O BRA A
REALITZ
AR

CERVIÀ DE
TER

2021
/ 3 8 4
9

Aj.de Cervià de
T er

P 1 7
0550
0E

In t ervenció
al monest ir
de Cervià de
T er Fase
2021

Restauració i
c o n s e r v a c i ó
façanes 19.740,00 90

21.933,33

ALBANYÀ

2021
/ 4 0 9
9 Aj. d'Albanyà

P 1 7
0030
0E

Consolidació
castell del
Bertran o
Serrat  Fase
2021

C o n t i n u a c i ó
obres de
restauració de
edifici i
e x c a v a c i ó
arqueològica 28.200,00 90

31.333,33
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R A B Ó S
D'EMPO RDÀ

2021
/ 4 0 1
4

Aj. de Rabós
d'Empordà

P 1 7
1520
0J

Act uac io n s
d e
mantenimen
t ,
accessibilitat
i salubritat  al
monest ir

R e s t a u r a c i ó
p a v i m e n t s ,
a c c e s s o s ,
i n s t a l · l a c i ó
e l è c t r i c a ,
salubritat 28.200,00 90

31.333,33

CO RÇÀ

2021
/ 4 0 4
8 Aj. de Corçà

P 1 7
0620
0A

Rehabilitació
muralla de la
població

Restauració i
consolidació del
conjunt 10.000,00 80

12.500,00

TO RRO ELL
A DE
MO NTGRÍ

2021
/ 4 0 4
9

Aj. de
T orroella de
Montgrí

P 1 7
2120
0B

Rest auració
de l'ermita
de Santa
Caterina

T reballs de
c o n s o l i d a c i ó
c a m p a n a r ,
coberta i
pintures interiors 10.500,00 60

17.500,00

HO STALRIC

2021
/ 3 9 4
9 Aj. d'Hostalric

P 1 7
0890
0D

Rest auració
c a s t e l l
d'Hostalric

Protecció base
baluard de Santa
Bàrbara 28.200,00 80

35.250,00

TO SSA DE
MAR

2021
/ 3 9 8
7

Aj. de T ossa de
Mar

P 1 7
2150
0E

Rest auració
v i l · l a
romana dels
Ametllers

C o n s o l i d a c i ó
mosaics romans i
i n s t a l · l a c i ó
circuït  T V 28.200,00 70

40.285,71

CAMPELLES

2021
/ 3 5 3
2

Aj. de
Campelles

P 1 7
0410
0F

Rest auració
castell de
Campelles

I n t e r v e n c i ó
arqueològica i
c o n s o l i d a c i ó
restes  Fase 2021 28.200,00 90

31.333,33

C A MP R O D
O N

2021
/ 3 9 0
4

Aj. de
Camprodon

P 1 7
0430
0A

Rest auració
muralles del
castell de
Sant  Nicolau
fase 2021

C o n s o l i d a c i ó
muralla i
i n t e r v e n c i o n s
a r queo lò giques
puntuals 28.200,00 80

35.250,00

SANT PAU
D E
SEGÚRIES

2021
/ 3 3 5
7

Ajuntament  de
Sant  Pau de
Segúries

P 1 7
1860
0H

Rest auració
Pont  d'En
Rovira Fase
2021

Consolidació de
murs, rejuntat
p a r a m e n t s ,
i n t e r v e n c i ó
arqueològica i
adequació per a
la visita 19.740,00 90

21.933,33

ESPO NELLÀ

2021
/ 3 7 2
7

A j u n t a m e n t
d'Esponellà

P 1 7
0710
0B

In t ervenció
arqueològica
i
consolidació
restes castell
d'Esp o n ellà
fase 2021

C o n t i n u a c i ó
t a s q u e s
d ' e x c a v a c i ó
arqueològica i
c o n s o l i d a c i ó
restes de l'ant ic
castell. 28.200,00 90

31.333,33

SEGON. La concessió d’aquests canvis no modifica cap altra condició dels ajuts esmentats i en
cas que l’Ajuntament o entitat no la justifiqui dins del nou termini assenyalat, s’iniciarà
l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada.

TERCER. L'eficàcia d'aquest acord queda subjecte a l'existència de crèdit suficient i adequat.
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QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats amb indicació dels recursos procedents.

SISÈ. Traslladar aquest decret a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu
coneixement i efectes.

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

7. Concessió de pròrroga termini execució i justificació anualitat 2021 conveni
col·laboració IRTA 2021-2024 - Medi Ambient

La Junta de Govern va aprovar en data 20 de juliol de 2021 el conveni amb l’Institut de Recerca
i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per a l’establiment d’un marc de col·laboració 2021-2024
i va atorgar una subvenció anual de 278.000,00 euros, fixant el termini per executar les
actuacions de l’1 de gener i fins a 31 de desembre de cada anualitat, i el termini per presentar la
justificació fins el 31 de març de cada any la realització efectiva de l’objecte de la subvenció
corresponent a l’any anterior.

Vista la sol·licitud presentada per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries el passat
23 de novembre de 2021 en què sol·licita una pròrroga en el termini d’execució i de justificació a
fi de possibilitar la correcta execució de l'esmentada actuació.

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

“Informe sobre la proposta de resolució de la sol·licitud presentada per l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de pròrroga en el termini d’execució i justificació de la
anualitat 2021 del Conveni entre la Diputació de Girona i l’IRTA per a l’establiment d’un marc
de col·laboració. Exp. 2021/3309
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:

a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic
c) Conveni entre la Diputació de Girona i l’IRTA per a l’establiment d’un marc de

col·laboració
Vista la sol·licitud de pròrroga en l’execució i justificació de la primera anualitat del conveni,
presentada per IRTA en data 23 de novembre de 2021 en què fa constar que “degut a que la
planificació de determinades activitats s'ha vist alterada per la data de la resolució i no es poden
dur a terme fins el primer trimestre de 2022 per causes alienes al nostre institut”. Per tot això
s’ha demorat l’execució de l’actuació subvencionada.
CONSIDERACIONS
Es considera ben justificada la causa de la demora i que aquesta és aliena al beneficiari.
CONCLUSIÓ
S’informa favorablement la proposta de resolució d’atorgament d’una pròrroga del termini
d’execució fins el 31 de març de 2022 i una pròrroga del termini de justificació fins el 30 de juny
de 2022, data que no sobrepassa la meitat addicional respecte al període inicial.”
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Atès que el conveni va ser aprovat per acord de Junta de Govern, correspon a aquest òrgan
resoldre les modificacions.

Atesos els antecedents exposats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Concedir a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, NIF Q5855049B, exp.
2021/3309 del conveni per a l’establiment d’un marc de col·laboració 2021-2024, la pròrroga
sol·licitada per a l’execució fins el 31 de març de 2022 i per a la presentació de la corresponent
justificació de la subvenció concedida de 248.000,00 euros, corresponent a l’anualitat 2021, fins
el 30 de juny de 2022, ja que els motius que justifiquen es consideren aliens al beneficiari i
justificats.

Segon. Notificar el present acord a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

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

8. Proposicions urgents

No n’hi ha.

9. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11:10 h, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.
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