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Hi assisteixen

Sr. Miquel Noguer i Planas President
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat
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 

Han excusat la seva absència

Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada
Sr. Eduard Llorà i Cullet 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
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència
Sr. Guillem Company Gifreu Adjunt al vicepresident primer

ORDRE DEL DIA

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i  aprovació de l'esborrany de l'acta de la
sessió ordinària del dia 29 de novembre de 2022
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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

Habitatge

3 Canvi  de  destí  de  la  subvenció  per  inversió  en
l'adquisició  d'habitatge  per  a  polítiques  socials
Ajuntament de Llagostera - Habitatge

2022/X020201/3622

4 Aprovació canvi de destí subvenció inversió per a
l'adquisició  d'habitatges  destinats  a  polítiques
socials 2022 Ajuntament de Palamós – Habitatge

2022/X020201/3628

Assistència i Cooperació als Municipis

5 Canvi destí diversos ajuntaments dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural per a l'any 2022 -
Assistència i Cooperació als Municipis

2022/X020301/6404

Participació  Ciutadana,  Bon  Govern  i
Transparència

6 Aprovació Conveni col·laboració entre Diputació de
Girona, Fundació Universitat de Girona: Innovació i
Formació  i  Consorci  Administració  Oberta
Catalunya:  realització  Diploma  Especialització
Administració  Electrònica  i  Govern  Obert  al  món
local  -  Participació  Ciutadana,  Bon  Govern  i
Transparència

2022/X020500/3333

7 Aprovació  canvi  imputació  pressupostària  import
pendent  subvenció Llagostera 2020 -  Participació
Ciutadana, Bon Govern i Transparència

2019/X020200/4902

Patrimoni i Expropiacions

8 Pròrroga  conveni  cessió  d'ús  d'espais  a  seu
Consell  Comarcal  del  Ripollès  -  Patrimoni  i
Expropiacions

2021/J050300/2793

9 Aprovar conveni mutació demanial d'immoble al C.
Sant Josep, 19, Girona, a favor de l'ajuntament de
Girona - Patrimoni i Expropiacions

2022/J060500/9652

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

10 Aprovació  resolució  convocatòria  de  subvencions
per finançar la consolidació de personal tècnic en
l'àmbit  de  la  promoció  i  el  desenvolupament
econòmic  local  (2022-2025)  -  Promoció  i
Desenvolupament Econòmic Local

2022/X020100/7423

Cooperació Cultural
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11 Aprovació  renúncia  subvenció  programes  i
projectes educatius - Aj. Hostalric L4 -  Cooperació
Cultural

2022/X020201/4586

Comunicació Cultural

12 Acceptar  formalment  la  renúncia  presentada  pel
Centre d'Estudis  Selvatans a la  subvenció  per  la
realització de la XIV Trobada d'Entitats de Cultura i
Patrimoni de la Selva - Comunicació Cultural

2022/X020201/5156

13 Acceptar  formalment  la  renúncia  presentada  pel
Centre  d'Estudis  Tossencs  a  la  subvenció
concedida per la realització de la Jornada Imatge:
La perpetuació del passat a Tossa - Comunicació
Cultural - Comunicació Cultural

2022/X020201/4997

14 Acceptar  formalment  la  renúncia  presentada  per
l'Associació  Mirmanda  a  la  subvenció  concedida
per  l'edició  de  la  Revista  Mirmanda,  17  -
Comunicació Cultural

2022/X020201/5135

15 Aprovar formalment la renúncia de la subvenció per
a l'edició del llibre "La Guia de Santa Coloma de
Farners" - Comunicació Cultural

2022/X020201/4373

16 Aprovar la renúncia de la subvenció concedida a
Tot Esports i  Comunicació SL per a l'edició de la
publicació  "Xavi  Agusti.  Futbol  d'autor"  -
Comunicació Cultural

2022/X020201/4252

Servei d'Esports

17 Acceptació  de  la  renúncia  de  l'Ajuntament  de
Besalú a la subvenció pel subprograma A4 - Servei
d'Esports

2022/X020301/3983

18 Acceptació  de  la  renúncia  de  l'Ajuntament  de
Forallac  a  la  subvenció  pel  subprograma  A3  -
Servei d'Esports

2022/X020301/3549

19 Aprovació del procediment de reintegrament parcial
de  la  subvenció  a  l'Associació  Girona  Judo  pel
subprograma B1 - Servei d'Esports

2020/X020200/6063

20 Aprovació del procediment de reintegrament parcial
de la  subvenció al  Club Patinatge Artístic Caldes
pel subprograma B1 - Servei d'Esports

2020/X020200/6380

21 Aprovació del procediment de reintegrament parcial
de  la  subvenció  al  Club  Esportiu  Llançà  pel
subprograma B1 - Servei d'Esports

2020/X020200/6553

22 Proposicions urgents

23 Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 
29 de novembre de 2022

S’aprova per unanimitat i senes esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de
novembre de 2022.

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. Canvi de destí de la subvenció per inversió en l'adquisició d'habitatge per 
a polítiques socials Ajuntament de Llagostera – Habitatge

Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Llagostera dins la subvenció als ajuntaments
per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, any 2022. Expedient núm.
2022/3622 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 19 d’abril
de  2022  va  resoldre  la  concessió  de  subvencions  per  a  l’adquisició  d’habitatges
destinats a polítiques socials per a l’any 2022. A l’Ajuntament de Llagostera se li va
concedir  la subvenció per a l’adquisició d’un habitatge destinat  a polítiques socials
d’acord amb el següent detall: 

Expedient
/2022

CIF Nom  del
beneficiari

Actuació Import  a
justificar 

Import  de  la
subvenció 

%  de
finança-
ment

3622 P1709600I Ajuntament  de
Llagostera

Carrer
Consellers,  11
4-2

65.100,00 € 30.000,00 €  46,08% 

Vista  la  petició  de  l’Ajuntament  de  Llagostera  de  canvi  de  destí  de  la  subvenció
concedida per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, any 2022. 

D’acord  amb la  documentació  presentada  i  amb les  Bases  de la  convocatòria,  El
Diputat delegat d’Habitatge, assistència als municipis i serveis generals proposa a la
Junta de  de Govern que adopti l’acord següent: 
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PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Llagostera el canvi de destí de la subvenció que
té  concedida  per  l’adquisició  d’habitatges  destinats  a  polítiques  socials,  any  2022,
expedient 2022/3622, pel concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció  inicial
€ 

Subvenció Final € 

Adquisició  de  1
habitatge,  Carrer
Consellers, 11 4-2

65.100,00 € 30.000,00 €

Adquisició  d’1
habitatge, Carrer
Sant Pere, 16 baixos
3a

45.000,00€ 30.000,00€

Total 30.000,00 € 30.000,00 €

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Llagostera amb la indicació
que  el  lliurament  de  la  subvenció,  que  és  compatible  amb  altres  ajudes,  està
condicionat al compliment de les bases reguladores de subvencions als ajuntaments
per  a  l’adquisició  d’habitatges  destinats  a  polítiques  socials,  2022  i  a  la  seva
justificació, amb la documentació següent:  

a) El compte justificatiu

b) Escriptura de compravenda

c) Informe pericial 

d) Inscripció registral de l’afectació de la subvenció

e) Justificació de la publicitat de la subvenció concedida 

Que s’haurà d’aportar dins del termini que finalitza el dia 5 de febrer de 2023.

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

4. Canvi de destí subvenció inversió per a l'adquisició d'habitatges destinats
a polítiques socials 2022 Ajuntament de Palamós – Habitatge

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 19 d’abril
de  2022  va  resoldre  la  concessió  de  subvencions  per  a  l’adquisició  d’habitatges
destinats a polítiques socials per a l’any 2022. A l’Ajuntament de Palamós se li  va
concedir  la subvenció per a l’adquisició d’un habitatge destinat  a polítiques socials
d’acord amb el següent detall: 

Expedient
/2022

CIF Nom  del
beneficiari

Actuació Import  a
justificar 

Import  de  la
subvenció 

%  de
finança-
ment

3628 P1712500F Ajuntament  de Carrer  Adrià 48.000,00 € 30.000,00 €  62,50% 
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Palamós Álvarez, 22 2

Vista  la  petició  de  l’Ajuntament  de  Palamós  de  canvi  de  destí  de  la  subvenció
concedida per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, any 2022. 

D’acord  amb la  documentació  presentada  i  amb les  Bases  de la  convocatòria,  El
Diputat delegat d’Habitatge, assistència als municipis i serveis generals proposa a la
Junta de  de Govern que adopti l’acord següent: 

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Palamós el canvi de destí de la subvenció que té
concedida  per  l’adquisició  d’habitatges  destinats  a  polítiques  socials,  any  2022,
expedient 2022/3628, pel concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció  inicial
€ 

Subvenció Final € 

Adquisició  de  1
habitatge,  Carrer
Adrià Álvarez, 22 2

48.000,00 € 30.000,00 €

Adquisició  d’1
habitatge, Carrer
Anselm  Clavé,  7
esc. 2 bx. 4

70.000,00€ 30.000,00€

Total 30.000,00 € 30.000,00 €

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Palamós amb la indicació que
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment  de  les  bases  reguladores  de  subvencions  als  ajuntaments  per  a
l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, 2022 i a la seva justificació, amb
la documentació següent:  

a) El compte justificatiu

b) Escriptura de compravenda

c) Informe pericial 

d) Inscripció registral de l’afectació de la subvenció

e) Justificació de la publicitat de la subvenció concedida 

Que s’haurà d’aportar dins del termini que finalitza el dia 5 de febrer de 2023.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents. 
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5. Canvi destí diversos ajuntaments dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l'any 2022 - Assistència i Cooperació als Municipis

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 3 de maig
de 2022 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2022. 

Vista  la  petició  presentada  pels  ajuntaments  relacionats  de  canvi  de  destí  de  la
subvenció concedida dins el  Fons de Cooperació Econòmica i  Cultural  2022 per a
obres d’inversió.

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 Maçanet de la Selva el canvi de destí sol.licitat
en  data  25/11/22  de  la  subvenció  que  té  concedida  dins  el  Fons  de  Cooperació
Econòmica  i  Cultural  2022,   expedient  2022/1088  pel  concepte  i  l’import  que  es
detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial 

Subvenció Final

Reforma espai  jove  i
instal·lació  d'un  altell
a la nau de la brigada
municipal

352.543,65 €
124.593,85 € 

Centre  SIS  de
serveis per a la gent
gran 

331.324,85 €
124.593,85 € 

Total
124.593,85 € 124.593,85 € 

SEGON.  Autoritzar  a  l’Ajuntament  d’Espolla el  canvi  de  destí  sol·licitat  en  data
29/11/22 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2022, expedient 2022/966 pel concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial 

Subvenció Final

Renovació  i  millora
xarxes distribució aigua
potable,  plujanes  i
telecomunicacions
diversos carrers

Renovació  i  millora
xarxes  distribució
aigua potable, plujanes
i  telecomunicacions
diversos carrers

340.237,05 € 18.759,40 € 38.937,05 €

Ampliació  xarxa  de
calor  centralitzada  per
donar serveis a l'edifici
Ajuntament Espolla  

54.585,63 € 21.840,00 € 0

Renovació  i  millora
xarxes  distribució
aigua potable, plujanes
i  telecomunicacions
del  carreró   Amadeu
Sudrià Espolla”

5.058,27 € 1.662.35 €
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Total 40.599,40 € 40.599,40 €

TERCER. Obligació de difusió i publicitat.

Per a subvencions inferiors a 25.000 € serà suficient l’acreditació de la difusió de la
subvenció mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis
municipal o en algun altre mitjà de comunicació local o general

En el cas de subvencions de més de 25.000,00 € per a inversions en obres, caldrà
col·locar en la zona de les obres fins que finalitzin un cartell anunciador amb el nom de
l'actuació i  el  logotip i  el  nom de la Diputació de Girona. A la tramesa del compte
justificatiu s'haurà d'adjuntar una fotografia del cartell col·locat.

QUART. Notificar la present resolució als ajuntaments interessats amb la indicació que
la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionada 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
2022 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 2023.

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

6. Aprovació  Conveni  col·laboració  entre  Diputació  de  Girona,  Fundació  
Universitat  de  Girona:  Innovació  i  Formació  i  Consorci  Administració  
Oberta  Catalunya:  realització  Diploma  Especialització  Administració  
Electrònica i  Govern Obert al  món local  -  Participació Ciutadana, Bon  
Govern  i  Transparència

La Diputació de Girona és una institució pública que, d’acord amb el que es disposa
als articles 26.3, 31.2 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases del
Règim  Local,  té,  entre  d’altres  competències  pròpies,  les  de  prestar  assistència  i
cooperació  jurídica,  tècnica  i  econòmica  als  ajuntaments  de  menor  capacitat
econòmica i de gestió amb la finalitat de fomentar al seu desenvolupament econòmic i
social.

La Diputació de Girona, a través del Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i
Transparència fa anys que dona suport, assessorament i formació als ajuntaments de
la demarcació de Girona en tots aquests àmbits així com a la mateixa Diputació. En els
darrers  anys  el  Servei  també  ha  assumit  tasques  d’assessorament,  assistència  i
formació  en  matèria  d’administració  electrònica  i  protecció  de  dades  tant  als
ajuntaments de la demarcació com a la Diputació. 

És per això que, en el transcurs de l’any 2018 l’Oficina de Participació Ciutadana, Bon
Govern i Transparència va decidir iniciar una col·laboració amb la Fundació Universitat
de Girona: Innovació i Formació (en endavant FUdGIF) per crear una nova titulació de
postgrau encaminada a donar resposta a les necessitats formatives i de coneixements
dels  treballadors  dels  ens  locals  de  la  demarcació  de  Girona  en  els  àmbits  de
l’Administració Electrònica i el Govern Obert. 
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Durant  els  cursos  acadèmics  2018-2019  i  2019-2020  ambdues  institucions  van
treballar i col·laborar intensament per tal que aquesta formació esdevingués un curs de
referència en la matèria a Catalunya reunint fins a un total de 60 alumnes en aquestes
dues primeres edicions. 

Des de llavors i amb la voluntat de seguir impartint aquesta formació la Diputació i la
FUdGIF van establir sinèrgies amb d’altres institucions i administracions públiques que
volien  aportar  recursos,  expertesa  i  coneixements  valuosos  per  a  la  millora  de  la
titulació  que  s’estava  oferint  en  aquell  moment.  Per  aquest  motiu,  durant  el  curs
acadèmic  2020-2021  l’Escola  d’Administració  Pública  de  Catalunya  (en  endavant
EAPC)  i  el  Consorci  Administració  Oberta  de  Catalunya  (AOC)  van  incorporar-se
també  com  a  entitats  co-organitzadores.  Aquestes  noves  col·laboracions  es  van
estendre  també  en  el  marc  de  l’edició  2021-2022  formant  fins  a  un  total  de  120
treballadores i treballadors públics. 

La formalització d’aquest nou conveni es deu principalment a dues raons: d’una banda,
la necessitat d’excloure de la col·laboració l’EAPC qui, en el marc de l’última reunió de la
Comissió  de  Seguiment  del  Conveni  i  tal  i  com  consta  en  acta,  va  exposar  la
impossibilitat  de  continuar  sent  entitat  co-organitzadora.  Per  l’altra,  la  necessitat
d’efectuar un canvi en la denominació de la titulació degut a l’aprovació del Reial Decret
822/2021,  de  28  de  setembre,  pel  que  s’estableix  l’organització  dels  ensenyaments
universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat segons el que totes les
titulacions  denominades  “Diplomes  de  Postgrau”  han  de  passar  a  anomenar-se
“Diplomes d’Especialització”. 

D’acord al que es disposa als articles 47 i successius de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP) la fórmula de col·laboració oportuna és la
subscripció d’un conveni interadministratiu de col·laboració entre les tres institucions en
tant que la naturalesa de la col·laboració no té per objecte les prestacions pròpies dels
contractes i té com a finalitat l’exercici de les competències pròpies de la Diputació pel
què fa a la prestació de serveis d’assistència als municipis en el marc d’una activitat que
és d’utilitat pública. 

L'òrgan competent per a l'aprovació de l'acord és la Junta de Govern,  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 de règim local).

Atesos els  antecedents  exposats,  vist  l’informe emès pel  Cap de Servei  de l’Àrea
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, es proposa a la
Junta de Govern de la Diputació l’adopció de l’acord següent:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, la Fundació
Universitat  de  Girona:  Innovació  i  Formació  i  el  Consorci  Administració  Oberta  de
Catalunya, per a la realització del Diploma d’Especialització en Administració Electrònica
i Govern obert al món local, el literal del qual diu:

“CONVENI  DE  COL.LABORACIÓ  ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  DE  GIRONA,  LA
FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ I EL CONSORCI
ADMINISTRACIÓ  OBERTA  DE  CATALUNYA  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DEL
DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ EN ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I  GOVERN
OBERT AL MÓN LOCAL
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PARTS

 

En primer lloc, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas President de la Diputació de Girona
(d’ara endavant Diputació), assistit pel secretari general, el Sr.Jordi Batllori i Nouvilas,
en nom i representació d’aquesta entitat, amb domicili a Girona a la Pujada Sant Martí
4-5, i CIF P1700000A actuant d’acord amb la facultat per acord de Junta de Govern
de data 13 de desembre de 2022, atès que la Junta de Govern és l'òrgan competent
(per delegació de cartipàs) per a l'aprovació de convenis de col·laboració (fins a 4 anys
i amb els límits de quantia econòmica de la Llei de Contractes).

En  segon  lloc,  la  Sra.  Irene  Compte  Lobera,  directora  general  de  la  Fundació
Universitat de Girona: Innovació i Formació (d’ara endavant FUdGIF), domiciliada a
Girona, al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (Centre d’Empreses –
Giroemprèn),  carrer Pic de Peguera, 11, i  CIF G17318080, en nom i representació
d’aquesta entitat. en exercici de les atribucions que li atorga l’acord del Patronat d’ ú de
març de 2022, i de conformitat amb allò establert en els articles 18 i 19 dels estatuts de
la Fundació. 

En tercer lloc, el Sr. Santiago Gallardo Cañellas en nom i representació del Consorci
Administració  Oberta  de  Catalunya (d’ara  endavant  Consorci  AOC),  en qualitat  de
director gerent nomenat per Resolució de 2 de desembre de 2022 de la presidenta del
Consorci AOC i d’acord amb les funcions que li atribueix 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  13.06.2017)  domiciliada  a
Barcelona al Carrer Tànger, núm. 98, i amb el CIF Q0801175A. 

ANTECEDENTS

 

a) La Diputació de Girona, d’acord amb el que es disposa als articles 26,3, 31.2 i
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local, té,
entre  d’altres  competències  pròpies  les  de  prestar  assistència  i  cooperació
jurídica, tècnica i econòmica als ajuntaments de menor capacitat econòmica i
de gestió.

b) Que la Diputació conjuntament amb la FUdGIF ja ha impartit durant els cursos
acadèmics  2018-2019  i  2019-2020,  2020-2021  i  2021-2022  el  Postgrau  en
Administració  Electrònica  i  Govern  Obert  al  Món  Local  fent  que  aquesta
formació hagi esdevingut un curs de referència en la matèria a Catalunya i té la
voluntat  de  seguir-lo  impartint  buscant  sinèrgies  amb  d’altres  institucions  i
administracions públiques del territori que vulguin aportar recursos, expertesa i
coneixements que permetin millorar-lo.

10

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



c) La FUdGIF és una fundació privada de caràcter cultural i docent que té com a
finalitat  contribuir  a  la  formació  i  desenvolupament  dels  ciutadans,  així  com
impulsar la transferència de coneixements entre la Universitat de Girona (UdG)
i el món empresarial i les administracions publiques.

d) Que la FUdGIF ha estat entitat co-organitzadora del Postgrau en Administració
Electrònica  i  Govern  Obert  al  Món  Local  amb  la  Diputació  en  les  quatre
edicions  anteriors  i  que  donats  els  bons  resultats  de  la  formació  i  l’àmplia
demanda existent en el territori vol seguir col·laborant en la seva organització i
execució obrint les portes a la col·laboració a d’altres entitats i administracions
publiques  que  puguin  contribuir  a  millorar-la  i  fer  més  àmplia  la  difusió  i
promoció d’aquesta titulació de postgrau. 

e) El Consorci AOC és una entitat pública de caràcter associatiu que, d’acord a la
Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònic al sector públic de
Catalunya té com a objectius estratègics promoure l’ús de mitjans electrònics
per les entitats del sector públic de Catalunya, mitjançant la creació i prestació
de  serveis  de  col·laboració  administrativa,  serveis  comuns  d’administració
electrònica,  serveis  d’identitat  i  signatura  electrònica  i  serveis
d’acompanyament  en  processos  de  transformació  digital,  gestió  del  canvi  i
iniciatives d’administració electrònica.

f) Que  el  Consorci  AOC   ha  estat  entitat  co-organitzadora  del  Postgrau  en
Administració Electrònica i  Govern Obert al  Món Local en les dues edicions
immediatament anteriors i que té la voluntat de seguir participant en la seva
organització per tal de contribuir a la millora de la formació dels treballadors
públics en els àmbits de l’administració electrònica i el govern obert posant el
coneixement  i  expertesa  de  l’AOC  en  aquests  àmbits  al  servei  d’aquests
estudis. 

g) Que  durant  el  curs  acadèmic  2021-2022  l’Escola  d’Administració  Pública
(EAPC) va subscriure un conveni de col·laboració amb la Diputació, la FUdGIF
i el Consorci AOC per esdevenir entitat co-organitzadora del Postgrau. 

h) Que tal i com consta a l’acta de la reunió de la Comissió de Seguiment del
conveni de col·laboració  entre la Diputació de Girona, la Fundació Universitat
de Girona: Innovació i Formació, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
i  el  Consorci  Administració  Oberta  de  Catalunya,  per  a  la  realització  del
Diploma de Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al món local
celebrada el passat 16 de març de 2022 l’EAPC va manifestar la seva voluntat
de no voler participar com a entitat co-organitzadora per a l’edició 2022-2023.

i) Que la Comissió de Seguiment del Conveni va apreciar que la no participació
de l’EAPC en l’edició programada pel curs acadèmic 2022-2023 suposava una
modificació  substancial  del  conveni  vigent  que  requeria  de  la  resolució  del
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conveni  vigent  i  de  la  signatura  d’un  nou  conveni  entre  les  parts  co-
organitzadores per a l’edició 2022-2023. 

j) Que  durant  el  curs  acadèmic  2021-2022  s’ha  produït  l’aprovació  del  Reial
Decret  822/2021,  de 28 de setembre,  pel  que s’estableix  l’organització dels
ensenyaments  universitaris  i  del  procediment  d’assegurament  de  la  seva
qualitat el qual ha efectuat un canvi en la denominació de les titulacions post-
universitàries  de  postgrau  per  passar  a  anomenar-les  diplomes
d’especialització.

k) Que d’acord al disposat al mencionat Reial Decret el Diploma de Postgrau en
Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local ha passat a anomenar-
se Diploma d’Especialització  en Administració Electrònica  i  Govern Obert  al
Món Local mantenint el mateix número de crèdits ECTS (30) i  el mateix pla
docent. 

 

Que, vista la coincidència d’interessos i objectius, les quatre parts tenen la voluntat
d’establir  una  col·laboració  per  a  l’organització  i  del  Diploma  d’Especialització  en
Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local (codi 22S008) que es portarà a
terme en format híbrid combinant les sessions virtuals a través d’una aula virtual i les
sessions presencials a Girona. 

Que l’expedient inclou la memòria justificativa preceptiva prevista a l’art. 50.1 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest conveni, d’acord amb els següents:

 

PACTES

Primer. Objecte

L’objecte  del  conveni  és  la  col·laboració  per  a  la  realització  del  Diploma
d’Especialització en “Administració electrònica i Govern Obert al Món Local” aprovat
pel Consell de Govern de la Fundació Universitat de Girona d’acord amb el reglament i
normativa per a cursos propis de postgrau. Aquest Diploma es preveu  inicialment pel
curs acadèmic 2022-2023, però les parts podran acordar la seva ampliació a propers
cursos acadèmics d'acord amb el previst al pacte Vuitè.

12

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



Segon. Obligacions de les parts

 

Es fixen les següents obligacions generals:

 

I. Les  parts  es  comprometen  a  fer  una  amplia  difusió  del  curs  entre  els
treballadors públics de les entitats locals i el seu sector públic de Catalunya i,
en especial, als de la província de Girona utilitzant els canals de comunicació
institucionals  dels  que  disposen  amb  l’objectiu  que  s’hi  puguin  inscriure  i
participar.

 

II.  Les  parts  es  comprometen,  durant  el  procés  de  preinscripció  i  matrícula  a
admetre  de  forma  preferencial  als  treballadors  i  treballadores  de  les
administracions publiques d’àmbit local de la demarcació de Girona.

 

III. Les parts es comprometen a cedir i utilitzar la imatge institucional, el logotip i la
marca  de  cada  una  de  les  institucions  per  tots  els  materials  de  difusió  i
promoció que s’elaborin així com en els certificats d’assistència, aprofitament i
titulació que s’expedeixin.

 

IV. Les parts es comprometen a participar activament en el desenvolupament del
Diploma  assumint  les  tasques  de  representació  institucionals  de  llurs
institucions, en especial, a les sessions d’inauguració i clausura. 

Així  mateix,  les parts  es comprometen a participar en l’organització del  Diploma a
través de la Comissió de Seguiment que es regula al pacte Cinquè d’aquest conveni.

 

Es fixen les següents obligacions específiques:

 

Compromisos de la Diputació:

 

    Realitzar les tasques de direcció i/o coordinació, segons el que s’estipula en el
reglament de formació continuada de la UdG i  a la memòria acadèmica del
Diploma aprovada per la Junta de Govern de la Universitat de Girona.

    Actuar com entitat receptora d’estudiants, presentant les ofertes de practiques
a la borsa de practiques del Diploma per tal  que aquells estudiants que ho
desitgin puguin realitzar-hi les practiques curriculars obligatòries requerides per
l’obtenció de la titulació. La realització de pràctiques requerirà la signatura d’un
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conveni específic d’acord a la normativa de pràctiques externes curriculars de
la FUdGIF.

    Realitzar una aportació econòmica de trenta mil euros (30.000,00 euros) a la
FUdGIF per al Diploma d’Especialització en Administració Electrònica i Govern
Obert  al  Món  Local. Aquesta  aportació  s'efectuarà  com  a  pagament  únic
anticipat de 30.000€ a l’inici de cada curs un cop signat el present conveni pel
curs  acadèmic  2022-2023,  i  un  cop  signats  els  corresponents  acords  pels
cursos posteriors si existeixen pròrrogues. Aquest import es destinarà a reduir
el preu de les matrícules dels estudiants i a l’aplicació de preus subvencionats
als treballadors públics que s’hi matriculin. 

 

L’import concedit per la Diputació té caràcter d’import màxim per cada curs acadèmic.
Un cop finalitzat el curs acadèmic pel que es realitza l’aportació econòmica la FUdGIF
presentarà la liquidació del pressupost en els termes que s’estableixen al pacte Vuitè
del  present  conveni  i  en  cas  que  aquella  presenti  superàvit  es  reintegrarà  a  la
Diputació  en  cas  que  no  es  realitzi  una  nova  edició  en  el  curs  acadèmic
immediatament posterior.  

En cas que les parts decideixin programar una nova edició i renovar el present conveni
per un altre curs acadèmic el superàvit positiu resultant de l’execució del pressupost
de l’edició anterior es descomptarà de l’aportació de la Diputació.

Compromisos de la FUdGIF

 

    Contractar  els  docents,  ponents,  tutors  i  col·laboradors  d’acord  al  que
s’especifica al pla docent del Diploma. 

    Tramitar de tota la documentació dels docents per al seu pagament i gestionar
la contractació de totes les despeses corresponents a transport, allotjament i
manutenció dels mateixos.

    Contractar  qualsevol  altre  material  o  servei  que,  d’acord  al  pressupost  del
Diploma, sigui necessari per la seva execució.

    Crear un microsite específic del Diploma.

    Informar i gestionar els processos de preinscripció i matrícula dels estudiants.

    Realitzar  tots  els  tràmits  administratius  necessaris  per  la  realització  de les
pràctiques  externes  curriculars  o  la  seva  eventual  convalidació  per  part  de
l’alumnat.

    Crear un espai virtual per dipositar-hi la documentació del curs (Moodle UdG).

    Elaborar les llistes de les assignatures i realitzar les corresponents enquestes
d’avaluació.
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    Fer  el  tancament  i  avaluació  global  del  Diploma  d’Especialització  en
Administració  Electrònica  i  Govern  Obert  al  Món  Local  i  traslladar-ne  els
resultats a les parts.

    Adoptar les mesures de difusió per donar l’adequada publicitat al finançament
públic de l’activitat objecte d’aquest conveni.

    Facilitar les aules per a la formació, a l’aulari de la pròpia Fundació ubicades al
Parc Tecnològic.

    Lliurar  els  certificats  d’assistència  i,  si  s’escau,  tramitar  les  titulacions
corresponents.

a) Expedir els corresponents certificats electrònics de docència a tots els docents i
tutors del Diploma. 

    Presentar la documentació següent:

o    Memòria qualitativa dels resultats obtinguts pels participants.

o    Memòria econòmica del curs, que inclourà la liquidació econòmica del
pressupost, un certificat d’ingressos i despeses i un compte detallat de
les despeses totals originades per l’activitat objecte del conveni.

o    Declaració  responsable  sobre  el  compliment  de  les  obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

o    Declaració responsable referent a les obligacions pròpies en matèria de
transparència.

o    Dues  mostres  del  producte  resultant  (material  gràfic  i  audiovisual,
publicacions,  informes)  de  l’actuació  on  es  farà  constar  de  manera
visible la col·laboració de totes les parts amb la inclusió dels logotips de
totes les institucions participants. 

o    Informar  en  el  moment  de  la  justificació  d’altres  subvencions,  ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
entitat, per tal d’acreditar que no es supera el cost total de l’actuació.

El  termini  màxim de  presentació  de  la  documentació  de  justificació per  part  de  la
FUdGIF s’haurà de produir en els termes que es preveuen en el pacte Vuitè. 

Compromisos del Consorci AOC:

 

 Participar en el disseny del pla d’estudis i la proposta de docents, tant en el
mòdul d’administració electrònica com en el mòdul de govern obert, en especial
a  les  assignatures  que  versen  sobre  eines  i  tecnologies  de  l’administració
electrònica,  gestió  del  canvi  a  les  administracions  públiques,  participació
ciutadana, gestió del canvi i revolució digital donant suport a les tasques de la
direcció i la coordinació del Diploma.
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 Col·laborar en la realització de les enquestes d’avaluació de la qualitat  dels
ponents i del programa aportant ens mitjans tècnics i materials necessaris.

 Prestar  suport  en  el  disseny  i  maquetació  de  materials  i  elements  de
comunicació de la titulació.

 Actuar com entitat receptora d’estudiants, presentant les ofertes de practiques
a la borsa de practiques del Diploma per tal  que aquells estudiants que ho
desitgin puguin realitzar-hi les practiques curriculars obligatòries requerides per
l’obtenció de la titulació. La realització de pràctiques requerirà la signatura d’un
conveni específic d’acord a la normativa de pràctiques externes curriculars de
la FUdGIF.

 Enregistrar les sessions que la direcció i la coordinació del Diploma consideri
d’utilitat  per  la  seva  difusió  a  totes  les  administracions  públiques  posant  a
disposició els recursos tècnics, materials i personals necessaris.

 

Tercer . Ingressos del Diploma i viabilitat econòmica

 

El pressupost inicial per a la realització del Diploma d’Especialització en Administració
Electrònica i Govern Obert al Món Local objecte d’aquest conveni pel curs acadèmic
2022-2023 és de seixanta-sis mil dos-cents vint-i-cinc euros (66.225,00 euros) que es
finançaran amb les aportacions de la Diputació i amb les matrícules dels estudiants.

La viabilitat d’aquest pressupost inicial està condicionada a la matrícula d’un mínim de
16 estudiants. En el cas que no s’arribi al nombre mínim d’alumnes que en permeti la
seva viabilitat  les despeses d’anul·lació que se’n derivin  seran assumides amb les
aportacions econòmiques realitzades per la Diputació un cop aprovada la corresponent
liquidació econòmica per la Comissió de Seguiment del Conveni.

El pressupost inicial per a la realització del Diploma d’Especialització en Administració
Electrònica  i  Govern  Obert  al  Món Local  objecte  d’aquest  conveni  serà  actualitzat
abans de l’inici de cada curs acadèmic una vegada es disposi de les dades definitives
relatives al nombre d’estudiants matriculats.

 

EL  20%  dels  pressupost  final  d’ingressos  totals  del  Diploma,  per  matrícules  i
aportacions  de les  parts  d’aquest  conveni, revertiran  a  la  FUdGIF en concepte  de
despeses de gestió  vinculades a  la  organització  del  mateix.  La FUdGIF distribuirà
internament  aquests  ingressos  d’acord  amb  el  que  estableixi  el  seu  pressupost  i
normativa  interna. 

 

Quart. Preu de matrícula.
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Els preus de la matrícula seran els que resultin de l’aprovació de la titulació per part de
la Junta de Govern de la Universitat de Girona a proposta de la direcció del Diploma
amb previ acord de la Comissió de Seguiment d’aquest conveni.

Els preus de matrícula proposats per la direcció, amb previ acord de la Comissió de
Seguiment  del  Conveni,  i  sotmesos  a  l’aprovació  de  la  Junta  de  Govern  de  la
Universitat de Girona hauran de tenir en consideració:

    L’aplicació  d’un  preu  subvencionat  pels  treballadors  i  treballadores  de  les
administracions públiques.

    L’aplicació de descomptes d’acord a la política de descomptes de la FUdGIF.

 

Cinquè. Seguiment i control de les actuacions

 

Les  parts  signatàries  d’aquest  conveni  duran  a  terme les  accions  de  seguiment  i
control  que  considerin  necessàries  per  tal  de  garantir  l’execució  correcta  de  les
actuacions que en són objecte.

Es constituirà una Comissió de Seguiment que durà a terme funcions d’interpretació i
seguiment del conveni així com la resta de funcions que aquest conveni expressament
li atribueixi. Aquesta comissió estarà integrada per un representant de cadascuna de
les  parts  sens perjudici  que  aquests  representants  puguin  participar  a  la  comissió
assistits  pel  personal  tècnic  de  llurs  institucions  que  considerin  oportú.  Aquesta
comissió es reunirà, com a mínim, dues vegades l’any abans d’iniciar el curs acadèmic
i un cop finalitzat el mateix. Tanmateix, se celebraran les reunions extraordinàries que
es  creguin  convenients  a  sol·licitud  de  qualsevol  de  les  parts. La  comissió  de
seguiment d’aquest conveni té la següent composició:

 

Per part de la Diputació:

     Vicepresident Primer de la Diputació o a qui delegui.

Per part de la FUdGIF:

     Directora General de la FUdGIF o a qui delegui.

Per part del Consorci AOC:

     Directora Gerent del Consorci AOC o a qui delegui.

 

Sisè. Protecció de dades

 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de
27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al
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tractament de dades personals i  a la lliure circulació d’aquestes dades, i  en la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la
recollida, tractament i  cessió de les dades de caràcter personal imprescindibles pel
compliment i execució del present conveni, i especialment les recollides amb motiu de
la matriculació i desenvolupament del Diploma, queden subjectes al que estableix la
normativa legal vigent, i en conseqüència :

 

a)   Les parts utilitzaran o aplicaran les dades personals únicament i exclusivament
conforme a  les  finalitats  i  instruccions  derivades  d’aquest  conveni,  i  no  les
comunicaran o cediran a altres persones o entitats, ni tan sols per a la seva
conservació a excepció que normativament les hagin de mantenir.

b)   Les  parts  adoptaran  les  mesures  de  seguretat,  tècniques  i  organitzatives
establertes legalment, a efectes d’evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés
no autoritzat i el robatori de les dades personals, tenint en compte l’estat de la
tecnologia i  la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que
estiguin exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

c)   Les parts estan obligades a guardar el secret professional respecte les dades
de caràcter personal que tracti en compliment d’aquest conveni, obligació que
subsistirà tot i que ja hagi finalitzat la vigència del present acord.

d)   Una  cop  acomplerts  els  compromisos  derivats  d’aquest  conveni,  i  en  el
moment  en  que,  en  compliment  de  les  condiciones  pactades  o  legalment
previstes,  finalitzi  la  relació  entre  ambdues  parts,  les  dades  de  caràcter
personal hauran de ser destruïdes o retornades, excepte que la normativa i/o
decisions  administratives  o  judicials  poguessin  establir  i  que  per  la  seva
naturalesa així  es requereixi;  el mateix destí  haurà de donar-se a qualsevol
suport o documents en que consti alguna dada personal objecte del tractament.

Setè. Publicació i publicitat

 

Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu
l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i l’article
110.3  de  la  Llei  26/2010,  de  4  d’agost,  de  Règim  Jurídic  i  procediment  de  les
Administracions  Públiques  de  Catalunya. Un  cop  signat, la  Diputació és  l’ens
encarregat de trametre el present conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de complir amb les obligacions de
publicitat en matèria de convenis de col·laboració i cooperació establertes als articles
8,9 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern. 

 

Vuitè. Vigència
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Aquest  conveni tindrà vigència inicialment durant  el  curs acadèmic 2022-2023 amb
data d’inici a l’1 de setembre de 2022 i data de finalització a l’1 de setembre de 2023.
La FUdGIF haurà de presentar a les parts del conveni la liquidació econòmica del
pressupost de l’activitat a què fa referència aquest conveni abans de l’1 de setembre
de 2023, data en que finalitza el curs acadèmic i la vigència del conveni. 

 

Aquest conveni serà prorrogable amb l'acord corresponent de les parts signatàries per
la realització de successives edicions del Diploma d’Especialització en Administració
Electrònica  i  Govern  Obert  al  Món  Local.  Aquestes  pròrrogues  seran  per  cursos
acadèmics d’1 de setembre a 1 de setembre amb una durada màxima de 4 anys
d’acord al que es disposa a la legislació vigent aplicable en matèria de convenis de
col·laboració  i  cooperació. En  cas  de  pròrroga,  les  parts  podran  introduir  les
modificacions no substancials que considerin escaients.

Novè. Extinció 

 

El conveni s’extingirà en els supòsits següents:

    Per mutu acord de les parts.

    Per  resolució  quan  s’incompleixin  les  obligacions  establertes  en  aquest
conveni per qualsevol de les parts. Qualsevol de les parts podrà notificar a la
part incomplidora un requeriment per tal que compleixi en un determinat termini
amb  les  obligacions  o  compromisos  que  considera  incomplerts.  Aquest
requeriment  serà  comunicat  al  responsable  del  mecanisme  de  seguiment,
vigilància i control, i també a les altres parts signants. Si transcorregut el termini
indicat  en  el  requeriment  persistís  l’incompliment,  la  part  que  realitzarà  el
requeriment  notificarà  a  les  parts  signants  la  concurrència  de  la  causa  de
resolució i s’entendrà resolt el conveni. 

    Per  impossibilitat  d’aconseguir  l’objecte  o  la  finalitat  prevista  en  aquest
conveni.

    Per l’expiració del temps de vigència.

    Per denúncia d’una de les parts.

    Les causes generals establertes a la legislació vigent.

    Per la impossibilitat sobrevinguda legal o material de fer front a les obligacions
que en constitueixen l’objecte.

    Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

 

La part que proposi resoldre el conveni ho haurà de comunicar a la resta amb un mes
d’antelació.
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Desè. Qüestions litigioses

 

El present conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 47 i següents
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i pels articles 108
i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest
conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

En cas de dubte o discrepància que pugui sorgir en l’aplicació del present conveni, les
parts acorden acudir a la comissió de seguiment, en vista a la solució amistosa del
conflicte, amb caràcter previ a la submissió a la jurisdicció contenciosa administrativa,
si persistís el desacord.

I  en  prova  de  conformitat  amb  el  contingut  d’aquest  conveni,  les  persones  que
l’atorguen el signen electrònicament.  

Per la Diputació de Girona, El President  Per la Fundació Universitat de Girona:

Innovació i Formació, La Directora General  Pel Consorci AOC, La Directora gerent”

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

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa derivada del conveni a favor de la Fundació
Universitat de Girona: Innovació i Formació, per un import total de 30.000,00 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 223/9240/48100 del pressupost de 2022 de la
Diputació de Girona.

QUART.  Traslladar  aquest  acord  a  la  Fundació  Universitat  de  Girona:  Innovació  i
Formació i  al Consorci Administració Oberta de Catalunya, per al seu coneixement i a
tots els efectes.

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

7. Aprovació  canvi  imputació  pressupostària  import  pendent  subvenció  
Llagostera 2020 - Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència

La Junta de Govern va resoldre en data 17 de setembre de 2019 la convocatòria de
subvencions per a polítiques de foment de la  participació  ciutadana i  va atorgar  a
l'Ajuntament de Llagostera una subvenció de 4.131,46 € per “Llagostera 2020”.

Es tracta d'una subvenció plurianual distribuïda en dues anualitats: 2.754,31 € per a
l’any 2019 i 1.377,15 € per a l’any 2020.
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En data 29 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Llagostera va justificar la totalitat de la
subvenció que va ser informada favorablement amb la corresponent certificació sobre
la justificació i el reconeixement de l’obligació.

L’expedient no es va poder comptabilitzar abans de finalitzar l’exercici i es va procedir
a l’anul·lació dels documents comptables.

Resta pendent de reconèixer l’obligació pel total de la subvenció concedida, per un
import de 4.131,46 €, dels quals 2.754,31 € van ser incorporats com a romanents del
2020 en l’expedient de modificació de crèdit 2IR 3/2021 i els 1.377,15 € han de ser
imputats a l’exercici 2022 mitjançant un canvi d’imputació pressupostària que s’ha dut
a terme mitjançant l’expedient de modificació de crèdit 2TC 8/2022.

L'aprovació  del  canvi  d’imputació  pressupostària  i  l’autorització  i  disposició  de  la
despesa  correspon  a  la  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  de  Girona,  atès  que  la
concessió d’aquesta subvenció la va aprovar la Junta de Govern de 17 de setembre de
2019. 

D’acord amb aquests antecedents, 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  canvi  d’imputació  pressupostària  de  l’import  pendent  de
reconèixer de la subvenció a l’Ajuntament de  Llagostera, amb NIF P1709600I, Exp.
2019/4902,  per  a  “Llagostera  2020”  dins  la  convocatòria  de  subvencions  per  a
polítiques de foment de la participació ciutadana 2019.

SEGON. Autoritzar  i  disposar la  despesa per  import  total  de  1.377,15 euros,  amb
càrrec el pressupost de 2022 a l’aplicació pressupostària 223.9240.46200.

TERCER. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Llagostera.

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

8. Pròrroga  conveni  cessió  d'ús  d'espais  a  seu  Consell  Comarcal  del  
Ripollès - Patrimoni i Expropiacions

La Junta de Govern de la Diputació, en data 7 de setembre de 2021, va aprovar la
subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès per a
la cessió d’ús d’espais a la seva seu destinats a la prestació de serveis d’assistència
econòmica i jurídica als municipis.

El conveni es va formalitzar en data 20 de setembre de 2021, i preveu una vigència de
dos anys amb efectes des d’1 de gener de 2021, renovable per dos anys més per
acord exprés de les dues entitats, d’acord amb el que estableix el seu pacte vuitè.

La Cap del Servei d’Assistència de Secretaria Intervenció ha emès informe en el que
proposa que es formalitzi  la pròrroga del conveni per dos anys més, a fi  de poder
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disposar  dels  espais  necessaris  per  seguir  fent  efectiva  la  prestació  dels  serveis
d’assistència  econòmica  i  jurídica  als  municipis  de  la  comarca  del  Ripollès  en  la
mateixa  forma  i  abast  que  s’està  prestant  fins  al  moment,  i  amb  les  mateixes
condicions previstes a l’esmentat conveni.

D’acord amb les estipulacions del conveni, els espais cedits consisteixen en diversos
despatxos  ubicats  a  la  planta  tercera  de  la  seu  del  Consell  Comarcal,  amb  una
superfície  total  de  89,88  m2,  i  són  de  càrrec  del  Consell  la  seva  conservació  i
manteniment, i també els subministraments. Forma part de la cessió d’ús el mobiliari
d’oficina  que  es  detalla  en  el  conveni.  L’obligació  principal  de  la  Diputació  és  la
d’efectuar  una  aportació  econòmica  al  Consell  Comarcal,  en  compensació  dels
aspectes assenyalats. La quantia de la compensació és de 19.950 €, import que és fix
i no té increment al llarg de la durada del conveni. 

Atès que el període inicial de vigència del conveni finalitza el proper 31 de desembre,
la pròrroga prevista al pacte 8è tindrà una vigència de l’1 de gener de 2023 fins al 31
de desembre de 2024, i comporta que es mantinguin inalterades totes les estipulacions
del conveni, inclòs l’import de la compensació econòmica. La pròrroga compleix amb
les previsions de l’article  49 de la  Llei  40/2015,  d’1 d’octubre,  de règim jurídic  del
sector públic, tant pel que fa a la durada com al requisit de ser acordada de forma
expressa. 

La despesa corresponent (19.950’00 € per cadascun dels anys de vigència) anirà a
càrrec de l'aplicació pressupostària  234/9330/20900.-Cessió d’ús d’espais al Consell
Comarcal del Ripollès. 

Respecte l’òrgan competent, correspon a la Junta de Govern l’aprovació de la pròrroga
d’un conveni aprovat per aquest mateix òrgan, en el marc del règim de delegacions del
President a favor de la Junta de Govern, segons text refós aprovat per Decret de 20
d’agost de 2019. 

Ha emès informe el Servei de Patrimoni i Expropiacions de la Secretaria General.

D'acord amb els antecedents, es proposa a la Junta de Govern que adopti  l'acord
següent:

PRIMER.-  APROVAR  la  pròrroga  del  Conveni  de  col·laboració  subscrit  el  20  de
setembre de 2021 amb el Consell Comarcal del Ripollès, per a la cessió d’ús d’espais
a  la  seva  seu  amb  destinació  als  Serveis  d’assistència  econòmica  i  jurídica  a
municipis,  per un termini de dos anys més, des de l’1 de gener de 2023 al  31 de
desembre de 2024, amb les mateixes condicions estipulades en el propi Conveni.

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa pels imports i exercicis següents,
a càrrec de l'aplicació pressupostària 234/9330/20900.-Cessió d’ús d’espais al Consell
Comarcal del Ripollès:

Anualitat Import (€)
2023 19.950’00
2024 19.950’00
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Els  imports  indicats  són  fixos  i  no  estan  subjectes  a  actualització.  L’autorització  i
disposició  de  la  despesa  se  subordinarà  al  crèdit  que  autoritzi  el  pressupost  de
l’exercici.

TERCER.- Facultar al President de la Diputació per a la signatura dels documents que
siguin necessaris per al desplegament del present acord.

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

9. Aprovar  conveni  mutació  demanial  d'immoble  al  C.  Sant  Josep,  19,
Girona, a favor de l'ajuntament de Girona - Patrimoni i Expropiacions

El president realitza una explicació referida al fet que, amb aquesta mutació demanial
per part  de l’Ajuntament  de Girona,  s’adoptarà un acord en termes similars,  si  bé
referit a una finca urbana que és un solar situat al carrer Puigsacalm, i que la Diputació
podrà  destinar  a  serveis  administratius.  Afegeix  que  es  proposa  una  modificació
respecte al que consta a la preacta, en el sentit que el termini de compliment de la
finalitat a què es destinarà el bé sigui de deu anys i no de quatre. 

El text de la proposta modificat és el que segueix:

Antecedents
La Diputació de Girona ha instruït expedient per a la mutació demanial subjectiva de
l’edifici  del  carrer  Sant  Josep  14/Portal  Nou  9  de la  ciutat  de  Girona a favor de
l’Ajuntament de Girona, per tal  que el  destini  a  satisfer  les  demandes de locals  i
espais  de les entitats ciutadanes,  necessaris  per  la  seva activitat,  o  altres usos
similars.
La Presidència ha elaborat una memòria en la que posa de manifest els següents
aspectes,  justificatius  de  l’oportunitat  i  conveniència  per  a  l’interès  públic  de  la
mutació esmentada:

a) La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona han mantingut converses
en ordre a efectuar un intercanvi de titularitats entre l’edifici propi d’aquesta
Diputació  situat  al  carrer  Sant  Josep  14/Portal  Nou  9  (antiga  seu  de  la
UNED) de la ciutat de Girona i un terreny municipal ubicat al paratge de la
Font de l’Abella (carrer Puigsacalm), que ha de redundar en benefici de les
dues corporacions. Per una banda, l’Ajuntament,  que ja  disposa de l’ús  de
l’edifici  de  l’antiga  UNED  mitjançant  una  autorització  demanial,  que  va
succeir a una cessió d’ús per 25 anys acordada pel Ple de la Diputació de
15 de maig de 2018, podrà consolidar-ne la gestió i l’ús, i efectuar-hi les obres
que pretén en el seu subsòl (per a donar servei a la finca municipal limítrof)
sense les dificultats d’actuar en una propietat aliena, i per l’altra, la Diputació
podrà  disposar  d’un  terreny  urbà  amb  la  perspectiva  de  poder  ampliar  els
insuficients espais actuals per a ubicar els seus serveis i dependències.

b) La Diputació, per acord plenari de 20 de setembre de 2022, va afectar al
domini  públic  l’immoble  del  carrer  Sant  Josep  14/Portal  Nou  9,  com  a
operació prèvia per  procedir  a la  mutació demanial  subjectiva a favor de
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l’Ajuntament de Girona,  figura de cessió de la  titularitat  que no comporta
alteració  del  seu  caràcter  demanial,  que  es  mantindrà  per  tal  que
l’Ajuntament el segueixi destinant a satisfer les demandes de locals i espais
de les  entitats  ciutadanes,  necessaris  per  la  seva activitat,  o  altres  usos
similars.

c) L’esmentat  immoble  va  ser  objecte  de  cessió  d’ús  per  la  Diputació  a
l’Ajuntament per acord plenari de 15 de maig de 2018, per 25 anys, cessió
que fou acceptada per l’Ajuntament per acord de la Junta de Govern de 4
de  gener  de  2019.  Simultàniament,  va  adscriure  l’equipament  al  Servei
d’Associacions  i  Participació  de  l’Àrea  de  Sostenibilitat,  Medi  Ambient,
Participació,  Seguretat  i  Cooperació,  com  a  bé  de  domini  públic,  servei
públic,  als  efectes  de  gestió  de  totes  les  actuacions  derivades  de
l’adscripció i ús. 

d) Posteriorment,  en  data  10  de  març  de  2022,  l’Ajuntament  de  Girona  va
sol·licitar autorització a la Diputació per realitzar obres al subsòl de la finca
en qüestió, necessàries per al projecte que l’Ajuntament duu a terme en la
finca  limítrof,  de  la  seva  propietat,  concretament  per  donar  cabuda  als
magatzems i  camerinos  previstos  al  projecte  de  rehabilitació  del  Cinema
Modern.  Però  les  dificultats  per  concedir  l’autorització  sol·licitada  en  un
immoble  cedit  temporalment,  d’ordre  urbanístic  (determinacions del  PERI
del  Barri  Vell),  tècnic  (necessitat  de  refonamentar  la  façana  oest  i
realització d’un estudi de patologies de l’edifici) i d’ordre civil (dret de pas
superficial  perpetu i  dret de remunta d’escala d’emergències) van fer que
es considerés la conveniència de cedir la titularitat del bé a l’Ajuntament, a
fi que en tingui la total disposició i s’evitin les dificultats tant administratives
com de caire civil (servituds) que comporta actuar en una propietat aliena. 

e) La  petició  que  la  Diputació  efectuarà  a  l’Ajuntament  de  disposar  de  la
titularitat  del  terreny de Font  de l’Abella  es justifica  per  la  possibilitat  –a
través d’una futura construcció-  de superar  el  dèficit  d’espais  propis  que
pateix des de fa temps, que ha obligat a llogar diversos locals d’oficines a
la ciutat i també aparcaments per al seu parc mòbil, i que impedeix absorbir
el creixement dels darrers anys i el que es pugui produir en un futur. 

L’esmentat immoble és propietat de la Diputació de Girona i constitueix la finca inscrita
en el Registre de la Propietat núm. 2 de Girona, secció 1a, al volum 1.912, llibre 204,
foli 13, inscripció 2, finca núm. 12.048, amb la següent descripció:

"URBANA.- Edificio de bajos y dos pisos, con patio anejo a su izquierda entrando, sito
en la calle PORTAL NOU de la ciudad de GIRONA, en la que está numerado con el 9
accesorio,  de  superficie  en  junto  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  TRES  METROS
VEINTIOCHO  DECÍMETROS  CUADRADOS,  de  los  que  el  edificio  ocupa
DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  SIETE  METROS  OCHENTA  DECÍMETROS
CUADRADOS.  LINDANTE  al  frente,  Sur,  con  dicha  calle  de  su  situación;  por  la
izquierda entrando, con restante finca de que se segrega; por la derecha con la calle
de Sant Josep, en la que está numerado con el catorce; y por el fondo con otra finca
de Sociedad Anónima Grober, y en una pequeña parte con restante finca de la que se
segrega"

Pertany a la Diputació de Girona a títol de compravenda, segons escriptura pública
autoritzada el dia 10 de març de 1986 pel Notari de Girona Sr. Francisco Fernández-
Prida Migoya.
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La seva referència cadastral és 5680804DG8458B0001ZA.

L’immoble figura inscrit a l'Inventari de Béns de la Diputació en el Llibre A, epígraf I.2,
classificat com a bé de domini públic-servei públic, amb el número 60 (construcció),
codi 110103 (edificis culturals, residencials i habitatges), i amb el número 5150 (solar)
amb codi 100101 (finques urbanes).

Consta a l’expedient informe de valoració de la finca, realitzat per l’empresa TINSA,
que fixa un valor total de taxació de 465.929,53 €. La taxació ha estat considerada
conforme pel Cap del Servei d’Arquitectura, en informe emès el 23 de novembre de
2022.

Consta també a l’expedient esborrany de conveni a subscriure amb l’Ajuntament de
Girona, mitjançant el qual s’instrumenta la cessió de la titularitat a aquest a través de la
figura de la mutació demanial intersubjectiva.

Ha emès informe el Servei de Patrimoni de la Secretaria General.

Fonaments de dret

L’article 216 bis, ap. 2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Text refós
aprovat  per  DLeg  2/2003,  de  28  d’abril)  estableix  que  es  produeix  una  mutació
demanial  si els béns de domini públic dels ens locals i  llurs organismes públics es
poden afectar a serveis d'altres administracions públiques per a destinar-los a un ús
públic o servei públic de llur competència. Indica també que la mutació demanial entre
administracions públiques no altera el caràcter demanial els béns.

La  mutació  demanial  transmet  la  titularitat  dels  béns  o  drets  demanials  que  són
necessaris  per  al  compliment  de  les  finalitats  de  l'administració  adquirent,  la  qual
manté aquesta titularitat  mentre continuïn afectats a l'ús o servei públic i,  per tant,
conservin el caràcter demanial. Si els béns o drets demanials no són destinats a l'ús o
servei públic o s'hi deixen de destinar posteriorment abans de la finalització del termini
acordat,  reverteixen  a  l'administració  transmitent  i  s'integren  en  el  seu  patrimoni
dominical amb totes llurs pertinences i accessions.

Si  en l'acord de transmissió de la  mutació demanial  no s'estableix  una altra cosa,
s'entén que el fi per al qual s'ha atorgat s'ha de complir en el termini de cinc anys. Si la
destinació s'ha mantingut durant tot el termini acordat, o si no s'ha establert cap termini
i s'ha mantingut la destinació en els trenta anys següents, no es produeix la reversió
dels béns o drets a l'administració transmitent i aquests resten integrats en el patrimoni
de l'administració adquirent.

En qualsevol cas, les mutacions demanials requereixen l’acord de l’ens local en el qual
s’acrediti  l’oportunitat  del  canvi,  acord  que  s’ha  d’adoptar  seguint  el  procediment
establert per reglament, que compleixi amb els requisits que s’hi estableixin. 

El Reglament  de Patrimoni  dels  ens locals  de Catalunya (Decret  336/1988,  de 17
d'octubre),  en  el  seu  article  27,  estableix  que  les  mutacions  de  domini  públic
requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti l’oportunitat del canvi.

Per altra banda, l’article 72 de la Ley 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimonio de las
Administraciones  Públicas  (LPAP)  requereix  la  signatura  d’una  acta.  Tot  i  no  tenir
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aquest article caràcter bàsic, sí que es considera aplicable en el sentit que cal signar
un instrument que deixi constància del lliurament i recepció, i que ha de perfeccionar el
canvi de titular dels béns. 

En relació a l’òrgan competent per adoptar l’acord, i atès que segons l’esmentat article
216 bis del TRLMRLC la mutació demanial no altera la qualificació jurídica dels béns
de domini públic, no és aplicable l’article 33.2, g de la Llei reguladora de les bases del
règim local (Llei 7/1985), que atribueix al Ple la competència per a les esmentades
alteracions. Així doncs, la competència sobre l’adopció de l’acord vindrà determinada
per la valoració del bé a transmetre, de conformitat amb les regles de la Disposició
Addicional segona de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. 

Atès que segons la taxació que consta a l’expedient, efectuada per tècnic habilitat, el
bé objecte de transmissió es valora en la quantitat 465.929,53 €, l’òrgan competent és
la presidència de la corporació, ja que aquest import és inferior al 10% dels recursos
ordinaris del pressupost i als 3 milions €. No obstant això, la Presidència ha delegat en
la Junta de Govern la competència per a resoldre les cessions gratuïtes i alienacions
d’immobles subjectes a la legislació patrimonial quan el seu import sigui superior als
100.000 € i inferior als 3 milions € o la seva durada sigui superior als 4 anys, segons
text refós aprovat per Decret de 20 d’agost de 2019.

Atesos els antecedents, es proposa a la Junta de Govern que adopti el següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar la mutació demanial subjectiva  a favor de l’Ajuntament de Girona
de l’immoble del carrer Sant Josep 14/Portal Nou 9 de la ciutat de Girona, descrit a
la part expositiva d’aquest acord, per tal que el destini  a satisfer les demandes de
locals i espais de les entitats ciutadanes, necessaris per la seva activitat, o altres
usos similars.

SEGON.- Aprovar el text del conveni regulador de la mutació demanial esmentada, a
subscriure entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona, amb el següent tenor
literal:

“CONVENI  REGULADOR DE LA MUTACIÓ DEMANIAL INTERSUBJECTIVA A FAVOR DE
L'AJUNTAMENT  DE  GIRONA DE  L'IMMOBLE  DE  TITULARITAT  DE  LA DIPUTACIÓ  DE
GIRONA SITUAT AL CARRER SANT JOSEP, 14

A la ciutat de Girona, 

REUNITS

D’una part, el senyor Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, que actua en
virtut del seu nomenament a la sessió plenària de la Diputació de Girona del dia 4 de juliol de
2019. Representa a la DIPUTACIÓ DE GIRONA que està domiciliada a la Pujada de Sant
Martí,  números 4-5 i  està  proveïda  del  Número d'Identificació  Fiscal  P1700000A.  Es  troba
assistit pel secretari general de la Diputació de Girona, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.

D’altra part, la Sra. Marta Madrenas i Mir, alcaldessa de l’Ajuntament de Girona, que actua en
virtut del seu nomenament a la sessió plenària de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019.
Representa a l’AJUNTAMENT DE GIRONA que està domiciliat a la Plaça del Vi núm. 1 de
Girona  i  està  proveït  del  Número  d’Identificació  Fiscal  P1708500B.  Es  troba  assistida  pel
secretari general de l’Ajuntament de Girona, senyor José Ignacio Araujo Gómez.
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica per subscriure el present document, el
qual queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic i  no té caràcter contractual de l’activitat, als efectes de l’article 50.1 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

MANIFESTEN

I – La Diputació de Girona és propietària de la següent finca:

"URBANA.- Edificio de bajos y dos pisos, con patio anejo a su izquierda entrando, sito en la
calle PORTAL NOU de la ciudad de GIRONA, en la que está numerado con el 9 accesorio, de
superficie en junto TRESCIENTOS SESENTA Y TRES METROS VEINTIOCHO DECÍMETROS
CUADRADOS, de los que el edificio ocupa DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS
OCHENTA DECÍMETROS CUADRADOS.  LINDANTE al  frente,  Sur,  con  dicha  calle  de  su
situación; por la izquierda entrando, con restante finca de que se segrega; por la derecha con
la calle de Sant Josep, en la que está numerado con el catorce; y por el fondo con otra finca de
Sociedad Anónima Grober, y en una pequeña parte con restante finca de la que se segrega"

Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de Girona, secció 1a, al volum 1.912, llibre 204,
foli 13, inscripció 2, finca núm. 12.048.

Pertany a la Diputació  de Girona a títol de compravenda, segons escriptura pública autoritzada
el dia 10 de març de 1986 pel Notari de Girona Sr. Francisco Fernández-Prida Migoya.

Referència cadastral 5680804DG8458B0001ZA.

II – L'Ajuntament de Girona ha manifestat el seu interès en disposar d’aquesta finca per poder
satisfer les demandes de locals  i  espais de les entitats ciutadanes,  necessaris per la seva
activitat, o altres usos similars, i també per poder  dotar d'una sortida d'emergència a l'edifici
confrontant de l'antic Cinema Modern, de titularitat municipal, així com projectar unes obres en
la seva segona fase que donin més aforament i  a l'hora poder disposar d'un espai lliure al
servei d'ambdós equipaments.

III – Aquesta finca té la qualificació urbanística de sistema d'equipaments comunitaris, clau E.

IV - Que a la vista de la naturalesa jurídica i la qualificació urbanística de la finca es considera
que  l’operació  jurídica  més  adequada  per  cedir  la  titularitat  a   l'Ajuntament  de  Girona  és
proposar una mutació demanial intersubjectiva, en aplicació del que disposa l’article 216 bis-2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal y
de règim local de Catalunya, introduït per l’apartat 12 de l’article 19 de la Llei 16/2015, de 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 la activitat econòmica, mitjançant l’aprovació d’un
document en el qual es disposi les condicions per al desenvolupament de les finalitats a les
quals es vol destinar i la seva utilització.

V –  La Diputació  de Girona  per  ______________ (acord,  resolució,  ordre ....  etc)  de  data
_______________, ha aprovat la mutació demanial subjectiva de l’esmentada finca a favor de
l’Ajuntament de Girona i ha autoritzat la signatura del present conveni.

VI – L’Ajuntament de Girona, per acord de la Junta de Govern Local del dia xx de xxxxx de
2022 ha aprovat la signatura del present conveni.

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE I FINALITAT

27

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



L’objecte  d’aquest  conveni  és  establir  les  condicions  reguladores  de  la  mutació  demanial
intersubjectiva d’una finca de la Diputació de Girona ubicada al carrer Sant Josep, 14, amb la
següent descripció registral:

"URBANA.- Edificio de bajos y dos pisos, con patio anejo a su izquierda entrando, sito en la
calle PORTAL NOU de la ciudad de GIRONA, en la que está numerado con el 9 accesorio, de
superficie en junto TRESCIENTOS SESENTA Y TRES METROS VEINTIOCHO DECÍMETROS
CUADRADOS, de los que el edificio ocupa DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS
OCHENTA DECÍMETROS CUADRADOS.  LINDANTE al  frente,  Sur,  con  dicha  calle  de  su
situación; por la izquierda entrando, con restante finca de que se segrega; por la derecha con
la calle de Sant Josep, en la que está numerado con el catorce; y por el fondo con otra finca de
Sociedad Anónima Grober, y en una pequeña parte con restante finca de la que se segrega"

La Diputació de Girona, mitjançant el present document, fa lliurament de l’esmentada finca i la
posa a disposició de l'Ajuntament de Girona, que la rep i l'accepta per destinar-la a serveis i
dependències propis de la seva activitat

SEGONA.- VIGÈNCIA

La vigència de la mutació demanial s'ajustarà a les condicions que disposa l'article 216 bis-2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal y
de règim local de Catalunya, introduït per l’apartat 12 de l’article 19 de la Llei 16/2015, de 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 la activitat econòmica, si bé es disposa que el termini
per destinar el bé a la finalitat prevista, és de deu anys. 

TERCERA.- CÀNON

La mutació demanial subjectiva objecte del present conveni no comporta el pagament de cànon
o taxa atenent a la personalitat de l’autoritzada i la finalitat prevista.

QUARTA.- GARANTIES

La mutació  demanial   subjectiva  objecte  del  present  conveni  no  comporta  la  prestació  de
garantia definitiva atesa la seva personalitat d’entitat pública i la finalitat de l’operació jurídica.

CINQUENA.- NATURALESA

La mutació demanial intersubjectiva es determina pel que disposa l’article 216 bis-2 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, introduït per l’apartat 12 de l’article 19 de la Llei 16/2015, de 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.

SISENA.- INSTAL.LACIONS EN LA FINCA

Aniran  a  càrrec  de  l'Ajuntament  de  Girona  l’execució  de  totes  les  obres  necessàries  per
adequar la finca als serveis i dependències als quals la vol destinar i assumirà les despeses de
manteniment del servei, les seves instal·lacions i subministraments.

L'Ajuntament de Girona assumirà al seu exclusiu càrrec, respecte la finca objecte de mutació,
les despeses de conservació,  manteniment,  funcionament i  seguretat  de les instal·lacions i
serveis que hi disposi, incloses les de contractació amb les companyies subministradores, les
altes de comptadors, els consums dels diversos subministraments, les despeses originades per
l’activitat i, en general, totes les derivades de la utilització de la finca i de la seva destinació als
usos dependents.
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El personal que presti  serveis relacionats amb la finca i  les finalitats a les quals es destini
dependrà  exclusivament  de  l'Ajuntament  de  Girona  i  no  tindrà  per  tant,  relació  laboral,
administrativa o de cap classe amb la Diputació de Girona.

SETENA.- PERMISOS I LLICÈNCIES

Sisena – L'Ajuntament de Girona tramitarà i obtindrà al seu càrrec, si s’escau, els permisos i les
llicències  administratives  de  qualsevol  tipus  que  poguessin  ser  necessaris  per  al
desenvolupament de les finalitats a les quals es destinarà el terreny.

VUITENA.- MILLORES

En el  cas que es produís una reversió dels béns a la Diputació de Girona per les causes
previstes en l'article 216 bis-2 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, l'Ajuntament de Girona no tindrà
dret a ser indemnitzat per les millores que hagi introduït en la finca.

NOVENA.- RESPONSABILITAT

L'Ajuntament de Girona accepta la finca en l’estat en què es troba, exonerant la Diputació de
Girona de qualsevol tipus de responsabilitat directa o subsidiària derivada de l’ocupació i/o de
l’activitat  que  s’hi  desenvolupi,  i  assumirà  en  exclusiva  el  cost  econòmic  de  possibles
reclamacions de responsabilitat per danys o perjudicis o de sancions per possibles infraccions
administratives que per raó de l’ocupació i el destí de la finca s’imputessin a la propietat.

DESENA.-  INTRANSMISSIBILITAT DEL TERRENY

L'Ajuntament de Girona haurà de destinar la finca a les activitats pròpies i específiques de l’ús
que motiva la mutació demanial intersubjectiva.
 
Els contractes que l'Ajuntament de Girona concerti amb tercers, als efectes de compliment de
les seves finalitats, no seran, en cap cas, font d’obligacions per a la Diputació de Girona.

L'Ajuntament de Girona no podrà arrendar o subarrendar, traspassar ni cedir onerosament l’ús
a tercers, en tot o en part, de la finca objecte de la mutació demanial intersubjectiva.

ONZENA.- EXTINCIÓ

La mutació demanial intersubjectiva s’extingirà per les causes següents:

a) La destinació de la finca a d’altres finalitats diferents a les que motiven la mutació demanial
intersubjectiva. 

b) El desistiment exprés o tàcit  de l'Ajuntament de Girona. Si  és exprés,  prèvia l’oportuna
notificació a la Diputació de Girona. S’entendrà que s’ha produït tàcitament per la manca
d’ocupació de la finca en un termini de deu anys des de la data de signatura del present
conveni.

c) El  mutu  acord  de  les  parts,  aprovat  pels  respectius  òrgans  competents  i  que
s’instrumentarà per escrit.

d)  L’incompliment  greu  i  reiterat  d’alguna  de  les  obligacions  essencials  que  assumeix
l'Ajuntament de Girona d’acord amb aquests condicions.
En tots els casos d’incompliment, caldrà tramitar expedient sancionador, amb l’audiència de
l’interessat i la concessió d’un termini adient per a esmenar les deficiències o superar la
situació infractora, transcorregut el qual sense que s’hagi superat la infracció, la Diputació
de  Girona,  d’acord  amb  els  principis  de  proporcionalitat   i  congruència  amb  l’interès
general, disposarà la revocació de la mutació demanial intersubjectiva amb efectes des de
la data de notificació de la resolució municipal corresponent.

e) Les altres causes d’extinció que resultin d’aquestes condicions i de la legislació aplicable.
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DOTZENA.- INDEMNITZACIÓ

La resolució de la mutació demanial intersubjectiva no donarà dret a indemnització de cap tipus
a favor de les parts.

TRETZENA.- JURISDICCIÓ

Aquest conveni té naturalesa administrativa,  per  la  qual  cosa,  d’acord amb el  que disposa
l’article  10-1-g)  de la Llei  29/1998, de 13 de juliol,  reguladora de la  jurisdicció  contenciosa
administrativa, les qüestions litigioses que es plantegin arran de la seva execució i que no es
puguin resoldre per acord de les parts se sotmetran al coneixement de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

I en prova de conformitat, les persones que signen atorguen aquest conveni en la data de la
darrera signatura digital.
L’Alcaldessa,  Marta  Madrenas  i  Mir.  Per  la  Diputació  de  Girona,  Miquel  Noguer  i  Planas.
Certifico, El Secretari General, José Ignacio Araujo Gómez.”

TERCER.- Facultar al President de la Diputació per a la signatura del conveni i dels
documents que siguin necessaris per al desplegament del present acord.

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

10. Aprovació  resolució  convocatòria  de  subvencions  per  finançar  la  
consolidació  de  personal  tècnic  en  l'àmbit  de  la  promoció  i  el  
desenvolupament  econòmic  local  (2022-2025)  -  Promoció  i  
Desenvolupament Econòmic Local

Proposta per aprovar la concessió de la convocatòria pluriennal de subvencions per
finançar  la  consolidació  de  personal  tècnic  en  l’àmbit  de  la  promoció  i  el
desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a la XSLPE (2022-2025)

En data 2 d’agost de 2022 es va aprovar per la Junta de Govern de la Diputació de
Girona  la  convocatòria  pluriennal  de  subvencions  per  finançar  la  consolidació  de
personal tècnic en l’àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic local de les
entitats adherides a la XSLPE (2022-2025) que es va publicar al BOP núm. 155 el dia
16 d’agost de 2022.

Vist  l’informe previ tècnic  a la  Comissió Qualificadora en data 23 de novembre de
2022.

Vist l’acta de la Comissió Qualificadora reunida en data 24 de novembre de 2022. 

Vist l’informe  de la cap del servei de Promoció econòmica  en data 25 de novembre
de 2022.
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D’acord  amb els  antecedents  exposats,  el  vicepresident  primer  de la  Diputació  de
Girona, en virtut del Decret de delegació de 16 d’agost de 2019, proposa a la Junta de
Govern que adopti l’acord següent: 

PRIMER.  Concedir  a  les  següents  entitats  les  subvencions  que  es  detallen  a
continuació,  d’acord  amb  la  despesa  considerada  elegible  i  per  rigorós  ordre  de
puntuació:

EXP NIF ENTITAT PRESS concedit 2022 concedit 2024 concedit 2025 TOTAL

9760/2022 P1707200J AJ. DE FIGUERES 149.620,67 30.000,00 20.000,00 10.000,00 90

9761/2022 P1722900F AJ. DE VILABLAREIX 117.103,86 30.000,00 20.000,00 10.000,00 90

9758/2022 P1712100E AJ. D'OLOT 136.240,52 30.000,00 20.000,00 10.000,00 85

9759/2022 P1701600G AJ. DE BANYOLES 129.174,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 85

9763/2022 P1700070D AGÈNCIA DE DESENV. DEL RIPOLLÈS 187.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 85

9355/2022 P6700002F C. C. DE LA SELVA 123.038,70 30.000,00 20.000,00 10.000,00 80

La despesa plurianual està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en
els pressupostos corresponents en el moment de la disposició de la despesa.

SEGON. Disposar la despesa total de 360.000 euros, distriuïdes pluriennals en els
exercicis 2022, 2024 i 2025 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Per a ajuntaments
Exercici 2022:
250/4300/46217 Ajuts a ajuntaments Convo. Retenció de talent PiDEL 120.000 €
Exercici 2024:
250/4300/46217 Ajuts a ajuntaments Convo. Retenció de talent PiDEL 80.000 €
Exercici 2025:
250/4300/46217 Ajuts a ajuntaments Convo. Retenció de talent PiDEL 40.000 €

Exp NIF Entitat Plaça a cobrir Pressupost Concedit 2022 Concedit 2024 Concedit 2025 PUNTS

9760/2022 P1707200J AJ. DE FIGUERES Tècnic A2 149.620,67 30.000,00 20.000,00 10.000,00 90

9761/2022 P1722900F AJ. DE VILABLAREIX Tècnic A2 117.103,86 30.000,00 20.000,00 10.000,00 90

9758/2022 P1712100E AJ. D'OLOT Tècnic A2 136.240,52 30.000,00 20.000,00 10.000,00 85

9759/2022 P1701600G AJ. DE BANYOLES Tècnic A2 129.174,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 85

Per a consells comarcals
Exercici 2022:
250/4300/46505 Ajuts a consells comarcals Convo. Retenció de talent PiDEL 30.000 €
Exercici 2024:
250/4300/46505 Ajuts a consells comarcals Convo. Retenció de talent PiDEL 20.000 €
Exercici 2025:
250/4300/46505 Ajuts a consells comarcals Convo. Retenció de talent PiDEL 10.000 €

Exp NIF Entitat Plaça a cobrir Pressupost Concedit 2022 Concedit 2024 Concedit 2025 PUNTS

9355/2022 P6700002F C. C. DE LA SELVA Tècnic A1 123.038,70 30.000,00 20.000,00 10.000,00 80

Per a consorcis
Exercici 2022:
250/4300/46765 Ajuts a consorcis Convo. Retenció de talent PiDEL 30.000 €
Exercici 2024:
250/4300/46765 Ajuts a consorcis Convo. Retenció de talent PiDEL 20.000 €
Exercici 2025:
250/4300/46765 Ajuts a consorcis Convo. Retenció de talent PiDEL 10.000 €
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Exp NIF Entitat Plaça a cobrir Pressupost Concedit 2022 Concedit 2024 Concedit 2025 PUNTS

9763/2022 P1700070D AGÈNCIA DE DESENV. DEL RIPOLLÈS Tècnic A2 187.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 85

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

Exercici 2022

Aplicacions Import concedit (€)
Crèdit  consignat
(€)

Ampliació/disminució
(€)

Ajuntaments 250/4300/46217 120.000 180.000,00 -60.000
Consells comarcals 250/4300/46505 30.000 90.000,00 -60.000
Consorcis 250/4300/46765 30.000 30.000,00 0

Totals 180.000 300.000 -120.000

Exercici 2024

Aplicacions Import concedit Crèdit consignat Ampliació/disminució
Ajuntaments 250/4300/46217 80.000 120.000,00 -40.000
Consells comarcals 250/4300/46505 20.000 60.000,00 -40.000
Consorcis 250/4300/46765 20.000 20.000,00 0

Totals 120.000 200.000 -80.000

Exercici 2025

Aplicacions Import concedit Crèdit consignat Ampliació/disminució
Ajuntaments 250/4300/46217 40.000 60.000,00 -20.000
Consells comarcals 250/4300/46505 10.000 30.000,00 -20.000
Consorcis 250/4300/46765 10.000 10.000,00 0

Totals 60.000 100.000 -40.000

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

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

11. Acceptar  la renúncia subvenció programes i  projectes educatius -  Aj.  
Hostalric L4 - Cooperació Cultural

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 17 de maig de 2022, va
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines (2022/316), en la qual, entre
d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Hostalric per al projecte “Educació
360 de planificació estratègica a Hostalric” (exp. 2022/4586).

NÚM. EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA SUBVENCIÓ
FINAL
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4586
Ajuntament
d’Hostalric P1708900D

Educació  360  de
planificació
estratègica  a
Hostalric 3.375,00 €  2.700,00 € 1.350,00 €

En  data  13  d’octubre  de  2022,  l’Ajuntament  d’Hostalric,  amb  NIF  P1708900D  ha
presentat  una  comunicació  expressa  de  renúncia  de  la  subvenció  de  1.350,00  €
concedida per la Junta de Govern del 17 de maig de 2022, 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  de  l’Ajuntament  d’Hostalric,  amb  NIF
P1708900D, a la subvenció de 1.350,00 € concedida per la Junta de Govern del 17 de
maig de 2022, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en
règim de concurrència competitiva per al foment de programes i projectes educatius en
l’àmbit de les comarques gironines (exp. 2022/316), i procedir a l’arxiu i tancament de
l’expedient corresponent.

SEGON.  Anul·lar  la  disposició  de  la  despesa  de  MIL TRES CENTS CINQUANTA
EUROS (1.350,00 €), corresponent a la subvenció atorgada a L’Ajuntament d’Hostalric,
i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3260/46200 del pressupost de la Diputació de
Girona de 2022.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Hostalric.

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

12. Acceptar  formalment  la  renúncia  presentada  pel  Centre  d'Estudis  
Selvatans a la subvenció per la realització de la XIV Trobada d'Entitats de 
Cultura i Patrimoni de la Selva - Comunicació Cultural

En data  19 de  juliol  de  2022,  la  Junta  de Govern  va concedir  una  subvenció  de
1.756,80 euros al  Centre d’Estudis Selvatans (V17288150) dins la Convocatòria de
Subvencions per a Activitats dels Centres i Instituts d’Estudis Locals i Comarcals, per a
la realització de la XIV Trobada d’Entitats de Cultura i  Patrimoni de la Selva (Exp.
2022/5156).

El Centre d’Estudis Selvatans han presentat, en data 17 de novembre de 2022, un
escrit de renúncia a la subvenció per realitzar la XIV Trobada d’Entitats de Cultura i
Patrimoni de la Selva. En l’escrit expliquen que la Trobada s’ha posposat a principis de
l’any 2023, ja que aquesta va vinculada a una Beca de Recerca que concedeix el
Consell Comarcal, i per qüestions alienes al Centre d’Estudis, no s’ha pogut portar a
terme en el calendari previst.

Per això, d’acord amb aquests antecedents, i l’informe favorable de la cap del Servei
de Comunicació Cultural, el President de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
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Tecnologies,  Esports  i  Educació,  proposa a la  Junta de Govern que adopti  l’acord
següent: 

Primer: Acceptar formalment la renúncia presentada pel Centre d’Estudis Selvatans a
la  subvenció  de  1.756,80  euros  concedida  per  la  realització  de  la  XIV  Trobada
d’Entitats de Cultura i Patrimoni de la Selva (Exp. 2022/5156)

Segon:  Anul·lar  la  disposició  de la  despesa de 1.756,80 euros a  favor  del  Centre
d’Estudis  Selvatans  per  a  la  realització  de  la  XIV  Trobada  d’Entitats  de  Cultura  i
Patrimoni de la Selva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3341/48101.

Tercer: Notificar aquest acord al Centre d’Estudis Selvatans.

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

13. Acceptar  formalment  la  renúncia  presentada  pel  Centre  d'Estudis  
Tossencs  a  la  subvenció  concedida  per  la  realització  de  la  Jornada

Imatge: La  perpetuació  del  passat  a  Tossa  -  Comunicació  Cultural  -
Comunicació Cultural

En data  19 de  juliol  de  2022,  la  Junta  de Govern  va concedir  una  subvenció  de
1.478,40 euros al  Centre d’Estudis Tossencs (G17313933) dins la Convocatòria de
Subvencions per a Activitats dels Centres i Instituts d’Estudis Locals i Comarcals, per a
la  realització  de  la  II  Jornada  “Imatge.  La  perpetuació  del  passat  a  Tossa”  (Exp.
2022/4997).
El Centre d’Estudis Tossencs han presentat,  en data 15 de novembre de 2022, un
escrit de renúncia a la subvenció per realitzar la Jornada “Imatge. La perpetuació del
passat  a  Tossa”.  En  l’escrit  expliquen  que  per  motius  sobrevinguts  d’alguns
participants a l’activitat programada, juntament amb un excés de feina dels membres
del Centre per tal de poder editar la publicació també subvencionada per la Diputació,
no han pogut  complir  amb el calendari  previst  i  realitzar la Jornada dins el  termini
d’execució establert en l’acord de concessió de la subvenció.

Per això, d’acord amb aquests antecedents i l’informe favorable de la cap del Servei de
Comunicació  Cultural,  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: Acceptar formalment la renúncia presentada pel Centre d’Estudis Tossencs a
la subvenció de 1.478,40 euros concedida per a la realització de la II Jornada: “Imatge.
La perpetuació del passat a Tossa” (Exp. 2022/4997).

Segon:  Anul·lar  la  disposició  de la  despesa de 1.478,40 euros a  favor  del  Centre
d’Estudis Tossencs per la realització de la II  Jornada : “Imatge. La perpetuació del
passat a Tossa” amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3341/48101.

Tercer: Notificar aquest acord al Centre d’Estudis Tossencs.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents. 

14. Acceptar formalment la renúncia presentada per l'Associació Mirmanda a 
la  subvenció  concedida  per  l'edició  de  la  Revista  Mirmanda,  17  -  
Comunicació Cultural

En data  19 de  juliol  de  2022,  la  Junta  de Govern  va concedir  una  subvenció  de
4.600,00  euros  a  l’Associació  Mirmanda  (G55057665)  dins  la  Convocatòria  de
Subvencions per a Edicions dels Centres i Instituts d’Estudis Locals i Comarcals, per a
l’edició de la Revista Mirmanda, 17 (Exp. 2022/5135).

L’Associació Mirmanda han presentat, en data 15 de novembre de 2022, un escrit de
renúncia a la subvenció per a l’edició de la Revista Mirmanda, 17. En l’escrit expliquen
que l’endarreriment en la rebuda d’imatges necessàries per la publicació de la revista
ha fet impossible complir amb el termini d’execució establert en l’acord de concessió,
de manera que s’han vist obligats a presentar-hi renúncia.

Per això, d’acord amb aquests antecedents i l’informe favorable de la cap del Servei de
Comunicació  Cultural,  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: Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Associació Mirmanda a la
subvenció de 4.600,00 euros concedida per a l’edició de la Revista Mirmanda, 17 (Exp.
2022/5135).

Segon: Anul·lar la disposició de la despesa de 4.600,00 euros a favor de l’Associació
Mirmanda  per  a  l’edició  de  la  Revista  Mirmanda,  17  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 303/3341/48100.

Tercer: Notificar aquest acord a l’Associació Mirmanda.

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

15. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció per a l'edició del llibre 
"La Guia de Santa Coloma de Farners" - Comunicació Cultural

En data  19 de  juliol  de  2022,  la  Junta  de Govern  va concedir  una  subvenció  de
1.956,48 euros a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners amb NIF P1719100H, per
a la publicació del llibre “La Guia de Santa Coloma de Farners”. (Exp. 2022/4373), dins
la convocatòria de subvencions d’interès local editades per ajuntaments, any 2022.
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L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners,  en data 21 de novembre de 2022,  ha
presentat  un escrit  en  què  al·lega que  per  motius  aliens  a  l’Ajuntament  de Santa
Coloma de Farners la publicació del llibre no s’ha pogut portar a terme.

D’acord  amb aquests  antecedents,  i  l’informe de la  cap del  servei  de Comunicció
Cultural,  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. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners de la subvenció de 1.956,48 euros atorgada per la Junta de Govern de
data 19 de juliol de 2022 per a l’edició del llibre “La Guia de Santa Coloma de Farners”
(expedient 2022/4373).

Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 1.956,48 euros a favor de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Farners per a l’edició de la publicació “La Guia de Santa Coloma
de Farners” amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/46201 del pressupost
general de 2022 (Programa d’edicions d’interès local a ajuntaments).

Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

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

16. Acceptar  la  renúncia  de  la  subvenció  concedida  a  Tot  Esports  i  
Comunicació  SL  per  a  l'edició  de  la  publicació  "Xavi  Agusti.Futbol  
d'autor" - Comunicació Cultural

En data  19 de  juliol  de  2022,  la  Junta  de Govern  va concedir  una  subvenció  de
1.926,25 euros a l’editorial Tot Esports i Comunicació SL per a l’edició del llibre “Xavi
Agustí. Futbol d’autor” (Expedient 2022/4252) dins la convocatòria de subvencions per
al foment de produccions editorials, any 2022.

L’editorial  Tot  Esports  i  Comunicació  SL,  en  data  22  de  novembre  de  2022,  ha
presentat un escrit en què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació
establerts en la resolució i per això presenta la renúncia expressa de la concessió de
la subvenció per a l’edició d’aquest llibre.

Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del
procediment de concessió), 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.  Acceptar  formalment  la  renúncia  presentada  per  l’editorial  Tot  Esports  i
Comunicació SL de la subvenció de 1.926,25 euros atorgada per la Junta de Govern
de data 19 de juliol de 2022 per a l’edició de la publicació “Xavi Agustí. Futbol d’autor”
(Expedient 2022/4252).
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Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de1.926,25 euros a favor de l’editorial Tot
Esports i Comunicació SL per a l’edició de la publicació “Xavi Agustí. Futbol d’autor”
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/47901 del pressupost de 2022.

Tercer. Notificar aquest acord a l’editorial Tot Esports i Comunicació SL

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

17. Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Besalú a la subvenció pel 
subprograma A4 - Servei d'Esports

Vistes  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  al  finançament  de  l’acció  de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines,  aprovades
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 21 de desembre de 2021, publicades
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 2 de 4 de gener de 2022.

Vista  la  convocatòria  de  subvencions  en  règim  de  concurrència  competitiva  als
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius, els centres educatius, en el
marc dels  diferents programes de suport  i  destinades al  finançament de l’acció  de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per
Junta de Govern en la sessió de 15 de febrer de 2022, i publicada al BOPG número 40
de 28 de febrer de 2022.

Vista la resolució de la convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per
Junta de Govern en la sessió de 21 de juny de 2022.

Vist l’informe del cap del centre gestor sobre la renúncia de subvenció presentada de
la  convocatòria  de subvencions  per  a l’any  2022 per  al  finançament  de l’acció  de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, que és:

Prog. Exp. Sol·licitant CIF
Data  presentació
renuncia

A4 2022/3983 Ajuntament de Besalú P1702200E 28/10/2022

Atès que l’òrgan competent per generar la despesa és la Junta de Govern d’acord amb
el punt número 10 de les bases publicades al BOP número 20 d’1 de febrer de 2021.

D’acord amb els antecedents exposats, el diputat delegat d’Esports proposa a la Junta
de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Acceptar la renuncia així com l’anul·lació del document de disposició de la
despesa d’acord amb la taula següent:

Exp. Sol·licitant CIF Prog. Document D Import
2022/3983 Ajuntament de Besalú P1702200E A4 920220007063 25.000,00 €

Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Besalú.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents. 

18. Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Forallac a la subvenció pel 
subprograma A3 - Servei d'Esports

Vistes  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  al  finançament  de  l’acció  de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines,  aprovades
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 21 de desembre de 2021, publicades
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 2 de 4 de gener de 2022.

Vista  la  convocatòria  de  subvencions  en  règim  de  concurrència  competitiva  als
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius, els centres educatius, en el
marc dels  diferents programes de suport  i  destinades al  finançament de l’acció  de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per
Junta de Govern en la sessió de 15 de febrer de 2022, i publicada al BOPG número 40
de 28 de febrer de 2022.

Vista la resolució de la convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per
Junta de Govern en la sessió de 21 de juny de 2022.

Vist l’informe del cap del centre gestor sobre la renúncia de subvenció presentada de
la  convocatòria  de subvencions  per  a l’any  2022 per  al  finançament  de l’acció  de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, que és:

Prog. Exp. Sol·licitant CIF
Data  presentació
renuncia

A3 2022/3549 Ajuntament de Forallac P1725000B 17/11/2022

Atès que l’òrgan competent per generar la despesa és la Junta de Govern d’acord amb
el punt número 10 de les bases publicades al BOP número 20 d’1 de febrer de 2021.

D’acord amb els antecedents exposats, el diputat delegat d’Esports proposa a la Junta
de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Acceptar la renuncia així com l’anul·lació del document de disposició de la
despesa d’acord amb la taula següent:

Exp. Sol·licitant CIF Prog. Document D Import
2022/3549 Ajuntament  de

Forallac
P1725000B A3 920220007193 8.958,33 €

Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Forallac.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents. 
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19. Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció a  
l'Associació Girona Judo pel subprograma B1 - Servei d'Esports

Antecedents

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de febrer de 2020, va aprovar
inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al
finançament  de  l’acció  de  promoció  i  foment  de  l’activitat  física  i  l’esport  a  les
comarques gironines.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 7 d’abril de 2020, va
aprovar la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament
de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.

L’Associació Girona Judo, amb data d’entrada al Registre General de 8 de juny de
2020 va sol·licitar un ajut per un import de 5.000,00 euros pel subprograma B1, amb
un pressupost de 67.000,00 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 4 d’agost de 2020, va
acordar, mitjançant l’annex 5, la concessió d’una subvenció a l’Associació Girona Judo
per import de 1.638,00 euros.

El mateix acord de la Junta de Govern establia que l’Associació Girona Judo hauria
de justificar despesa per un import de 12.000,00 euros.

En data 28 de setembre de 2020, va tenir entrada en el Registre General el compte
justificatiu presentat per l’Associació Girona Judo, en el qual es relacionaven despeses
per un import total de 15.753,77 euros.

L’article 20 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del
Ple de la Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix entre d’altres coses
“[...] Els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que
pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i
control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control  competents,  tant
nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que se’ls requereixi en
l’exercici de les actuacions anteriors.”

En  data  8  de  febrer  de  2022  es  notifica  l’inici  dels  treballs  de  control  financer  a
l’Associació Girona Judo respecte la subvenció revisada.

En  el  decurs  de  la  realització  dels  treballs  de  control  financer  s’han  detectat  les
següents incidències:

a) No s’ha obtingut evidència del pagament de les factures següents, incloses
en el compte justificatiu presentat pel beneficiari a la Diputació de Girona en
data 28 de setembre de 2020:

Núm. fact. Data fact. Proveïdor Descripció Import €
1517 31/12/2019 MJ Rodriguez Dissenyp Fotocòpies i flyers 69,15

2/2020 08/01/2020 Fet. Catalana de Judo Afiliació  federació 271,00
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2020
03/000294 19/02/2020 Equipa Base Joma Equipacions  escola

judo i tecnificació
2.492,07

2837 10/01/2020 Rodenasbosses Judo Bosses  judo  escola
judo

290,40

19-0034 22/10/2019 Inbento Fulletons curs judo 185,50
191115 30/09/2019 MJ Rodriguez Dissenyp Impressió dossiers i

fulletons judo
221,60

20722 31/10/2019 Sergi Salas Ferragut Nòmina  tècnic
escola judo

1.043,85

19151 31/10/2019 Sara Salas Castella Nòmina  servei
administratiu

939,41

191818 30/10/2019 Atsa Gestions Servei  gestió  i
assessorament

306,74

15419 16/10/2019 Fed Catalana de Judo Mutualització
federació

152,00

A523 02/10/2019 Rsystems informàtica Web  Girona  Judo
com disseny

297,00

16719 25/11/2019 Fed. Catalana de Judo Mutualització judo 304,00
18319 31/12/2019 Fed. Catalana de Judo Mutualització judo 502,00
342020 28/01/2020 Fed. Catalana de Judo Mutualització judo 106,00
742020 21/02/2020 Fed. Catalana de Judo Mutualització judo 416,00
35.2020 28/01/2020 Fed. Catalana de Judo Kyus judo infantil 521,05
Total 8.117,77

b) No s’ha obtingut evidència documental de la factura següent  ni  del seu
pagament:

Núm.
fact.

Data fact. Proveïdor Descripció Import €

34.2020 28/01/2020 Fed. Catalana de Judo Colegiatura tècnics 636,00

L’article  22 de les citades bases estableix  com a obligacions del  beneficiari,  entre
d’altres, les següents: “[...]  d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i
altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e)
Conservar  els  documents  justificatius  de  l’aplicació  dels  fons  rebuts,  inclosos  els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
[…]”

c) El  punt  18è de les  bases reguladores d’aquesta  subvenció  estableix  la
prohibició de contractació amb persones vinculades i indica que els beneficiaris
no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es
faci amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan
concedent  de  la  Diputació  de  Girona.  En  el  compte  justificatiu  hi  figura  la
despesa següent, liquidada al senyor José Luís Salas Gómez, membre de la
junta  directiva  i  tresorer  de  l’entitat  beneficiària,  sense  que  s’hagi  obtingut
l’autorització  de  l’òrgan  concedent  de  la  Diputació  de  Girona  per  poder
subcontractar les activitats subvencionades amb persones vinculades:

Núm.
fact.

Data fact. Proveïdor Descripció Import €

2020.17 30/01/2020 José Luís Salas Gómez Dietes  entrenador  dir. 4.200,00
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tècnic curs 2019-20

D’acord amb l’article 68.2 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
General  de  Subvencions,  “Es  considerarà  que  existeix  vinculació  amb  aquelles
persones físiques o jurídiques o agrupacions sense personalitat en les que concorri
alguna  de  les  següents  circumstàncies:  [...]  f)  Persones  jurídiques  o  agrupacions
sense  personalitat  i  els  seus  representants  legals,  patrons  o  les  persones  que
exerceixin  la  seva  administració,  així  com  els  cònjuges  o  persones  lligades  amb
anàloga relació d'afectivitat i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat
fins al segon [...]”.

D’acord  amb  l’article  37  de  la  Llei  38/2003  General  de  subvencions  procedeix  el
reintegrament  de  les  quantitats  percebudes  i  l’exigència  de  l’interès  de  demora
corresponent, en els següents casos:

“[...]  c)  Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient,  en els
termes  establerts  a  l’article  30  d’aquesta  Llei,  i  en  el  seu  cas,  en  les  normes
reguladores de la subvenció.”

i
“[...] e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació
i  control  financer  previstes  en  els  articles  14  i  15  d'aquesta  Llei,  així  com
l'incompliment  de  les  obligacions  comptables,  registrals  o  de  conservació  de
documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar l'aplicació donada als
fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat,  procedents de qualsevol administració o ens públics o
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.[...]”

L’article 11 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del
Ple de la Diputació en data 18 de febrer de 2020, estableix que “l’import de la despesa
subvencionable que s’ha de justificar  és el  que es determina com a tal  en l’acord
d’atorgament de la subvenció. [...]Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al
previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. En
cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en
l’acord de concessió,  la  subvenció es redueix  de manera que es manté el  mateix
percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. “

L’annex 5 de l’acord de concessió de la Junta de Govern de 4 de d’agost de 2020
estableix la informació següent respecte la concessió de la subvenció analitzada:

Pressupost Subvenció concedida Import a justificar
67.000,00 € 1.638,00 € 12.000,00 €

D’acord amb les incidències indicades, l’import que s’ha d’excloure de la justificació
pels motius indicats i la quantitat a reintegrar pel beneficiari és el següent:

Justificació Revisió CF Diferència
Import justificat 15.753,77 € 157.53,77 € 0,00 €
Factures  sense  evidència  documental  del
seu pagament

0,00 € 12.953,77 € -8.117,77 €

Despesa sense evidència documental de la
factura ni del seu pagament

0,00 € 636,00 € -636,00 €
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Despesa  contractada  amb  persones
vinculades

0,00 € 4.200,00 € -4.200,00 €

Import correctament justificat 15.753,77 € 2.800,00 € 12.953,77 €
% finançament 13,65 % 13,65 % -
Import a reintegrar 1.638,00 € 382,20 € 1.255,80 €

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

ACORD

Primer.  Declarar l’obligació de reintegrament parcial  de l’Associació Girona Judo la
quantitat de 1.255,80 €.

Segon.  Tràmit d’audiència. Requerir  a l’Associació Girona Judo perquè presenti les
al·legacions que consideri oportunes en el termini de quinze dies comptats des de la
data de la notificació d’aquest  acord.  Un cop transcorregut el  termini  i  resoltes les
al·legacions,  si  s’escau,  l’òrgan  competent  disposarà  el  reintegrament  definitiu  de
1.255,80 €, tot arxivant-ne l’expedient sense cap tràmit ulterior.

Tercer. Notificar aquest acord a l’Associació Girona Judo, a la Intervenció General i a
Tresoreria de la Diputació de Girona.

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

20. Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció al  
Club Patinatge Artístic Caldes pel subprograma B1 - Servei d'Esports

Antecedents

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de febrer de 2020, va aprovar
inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al
finançament  de  l’acció  de  promoció  i  foment  de  l’activitat  física  i  l’esport  a  les
comarques gironines.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 7 d’abril de 2020, va
aprovar la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament
de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.

El Club Patinatge Artístic Caldes , amb data d’entrada al Registre General de 16 de
juny de 2020 va sol·licitar un ajut per un import de 3.000,00 euros pel subprograma B1,
amb un pressupost de 23.100,00 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 4 d’agost de 2020, va
acordar, mitjançant l’annex 5, la concessió d’una subvenció al Club Patinatge Artístic
Caldes per import de 1.508,00 euros.
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El mateix acord de la Junta de Govern establia que el Club Patinatge Artístic Caldes
hauria de justificar despesa per un import de 12.000,00 euros.

En data 27 de setembre de 2020, va tenir entrada en el Registre General el compte
justificatiu  presentat  pel  Club Patinatge Artístic  Caldes,  en el  qual  es relacionaven
despeses per un import total de 12.000,58 euros.

L’article 20 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del
Ple de la Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix entre d’altres coses
“[...] Els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que
pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i
control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control  competents,  tant
nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que se’ls requereixi en
l’exercici de les actuacions anteriors.”

En data 8 de febrer de 2022 es notifica l’inici dels treballs de control financer al Club
Patinatge Artístic Caldes respecte la subvenció revisada.

En  el  decurs  de  la  realització  dels  treballs  de  control  financer  s’han  detectat  les
següents incidències:

a) No s’ha obtingut  evidència  documental  de la  nòmina de la  treballadora
següent, inclosa en el compte justificatiu presentat pel beneficiari a la Diputació
de Girona en data 27 d’octubre de 2020. Addicionalment es constata que el
contracte d’aquesta persona era pel curs escolar 2018-2019, fora del període
d’execució de la subvenció (1 de juliol de 2019 a 30 de juny de 2020:

Treballador/a Descripció Import €
P.C. Nòmina 719,85

b) En el compte justificatiu presentat pel beneficiari s’inclouen les nòmines de
tot el 2019 de la treballadora C. G. Per import total de 9.058,00 €. Els fulls
salarials  que  el  beneficiari  presenta  durant  els  treballs  de  control  financer
sumen  9.883,32  €,  els  quals  es  detallen  a  la  taula  següent.  Malgrat  això,
d’acord  amb  l’article  3  de  les  bases  reguladores  d’aquesta  subvenció,
aprovades pel Ple de la Diputació en data 18 de febrer de 2019, només es
poden finançar despeses que es portin a terme en el període comprès entre l’1
de juliol  de 2019 i  el  30 de juny de 2020.  Per  aquest  motiu,  les despeses
següents només es poden tenir en compte les de juliol a desembre de 2019
(4.941,66 €), perquè la resta estan fora del període subvencionable. Per tant,
l’import correctament justificat en despeses salarials d’aquesta treballadora és
de 4.941,66 €,  i  s’han de descomptar  de la  justificació (9.058,00 €  compte
justificatiu – 4.941,66 € correctament justificats):

Període Treballador Descripció
A.Import
compte
just. €

B.Full
salarial €

C.Fora
període
subv. €

Dif. (A-C)

Gener 2019 C.G. Nòmina gener 2019 9.058,00 823,61 823,61 4.116,34
Febrer 2019 C.G. Nòmina febrer 2019 823,61 823,61
Març 2019 C.G. Nòmina març 2019 823,61 823,61
Abril 2019 C.G. Nòmina abril 2019 823,61 823,61
Maig 2019 C.G. Nòmina maig 2019 823,61 823,61
Juny 2019 C.G. Nòmina juny 2019 823,61 823,61
Juliol 2019 C.G. Nòmina juliol 2019 823,61 0,00
Agost 2019 C.G. Nòmina agost 2019 823,61 0,00
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Setemb. 2019 C.G. Nòmina setemb. 2019 823,61 0,00
Octub. 2019 C.G. Nòmina octubre 2019 823,61 0,00
Novem. 2019 C.G. Nòmina novemb. 2019 823,61 0,00
Desem. 2019 C.G. Nòmina desemb. 2019 823,61 0,00
TOTAL 9.058,00 9.883,32 4.941,66 4,116,34

c) En el  compte justificatiu presentat pel beneficiari  s’inclouen nòmines del
2019 del treballador L.C. per import total de 846,06 €. Els fulls salarials que el
beneficiari presenta durant els treballs de control financer sumen 726,17 €, els
quals es detallen a la taula següent. No obstant això, no s’ha obtingut evidència
del  pagament  de  la  nòmina  del  mes  d’agost  de  2019.  Per  tant,  l’import
correctament  justificat  en  despeses  salarials  d’aquesta  treballadora  és  de
694,52 €, i s’han de descomptar de la justificació 151,54 € (846,06 € compte
justificatiu – 694,52 € correctament justificats):

Període Treballador Descripció
Import
compte
just. €

Full
salarial €

Evidència
pagam.

Import
correctament
justificat

Dif.

Agost
2019

L.C.
Nòmina  agost
2019

846,06

31,65 NO 0,00

151,54

Set. 2019 L.C.
Nòmina
setemb. 2019

180,09 SÍ 180,09

Oct. 2019 L.C.
Nòmina
octubre 2019

180,09 SÍ 180,09

Nov. 2019 L.C.
Nòmina
novemb. 2019

180,09 SÍ 180,09

Des. 2019 L.C.
Nòmina
desemb. 2019

154,25 SÍ 154,25

TOTAL 846,06 726,17 694,52 151,54

d) En el compte justificatiu presentat pel beneficiari s’inclou la nòmina de juliol
2019  de  la  treballadora  J.A.  per  import  de  581,98  €.  No  obstant  això,  el
beneficiari només aporta evidència de la nòmina del mes de juliol de 2019 per
import de 93,93 €. Per tant l’import correctament justificat en despeses salarials
d’aquesta treballadora és de 93,93 €, i s’han de descomptar de la justificació
488,05  €  (581,98  €  compte  justificatiu  –  93,93  €  despesa  correctament
justificada).

Període Treballador/a Descripció
Import  compte
justificatiu €

Full salarial € Dif.

Juliol 2019 J. A. Nòmina agost 2019 581,98 93,93 488,05

e) En  el  compte  justificatiu  presentat  pel  beneficiari  s’inclouen  despeses
següents de seguretat social pagades els mesos de gener i febrer de 2019.
Malgrat  això,  d’acord  amb  l’article  3  de  les  bases  reguladores  d’aquesta
subvenció, aprovades pel Ple de la Diputació en data 18 de febrer de 2019,
només  es  poden  finançar  despeses  que  es  portin  a  terme  en  el  període
comprès entre l’1 de juliol de 2019 i el 30 de juny de 2020.

Període Descripció Import €
31/01/2019 Seguretat Social 393,50
28/02/2019 Seguretat Social 401,11
TOTAL 794,61

D’acord  amb  l’article  37  de  la  Llei  38/2003  General  de  subvencions  procedeix  el
reintegrament  de  les  quantitats  percebudes  i  l’exigència  de  l’interès  de  demora
corresponent, en el següent cas:
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“[...]  c)  Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient,  en els
termes  establerts  a  l’article  30  d’aquesta  Llei,  i  en  el  seu  cas,  en  les  normes
reguladores de la subvenció.”

L’article 11 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del
Ple de la Diputació en data 18 de febrer de 2020, estableix que “l’import de la despesa
subvencionable que s’ha de justificar  és el  que es determina com a tal  en l’acord
d’atorgament de la subvenció. [...]Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al
previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. En
cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en
l’acord de concessió,  la  subvenció es redueix  de manera que es manté el  mateix
percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. “

L’annex 5 de l’acord de concessió de la Junta de Govern de 4 de d’agost de 2020
estableix la informació següent respecte la concessió de la subvenció analitzada:

Pressupost Subvenció concedida Import a justificar
23.100,00 € 1.508,00 € 12.000,00 €

D’acord amb les incidències indicades, l’import que s’ha d’excloure de la justificació
pels motius indicats i la quantitat a reintegrar pel beneficiari és el següent:

Justificació Revisió CF Diferència
Import justificat 12.000,50 € 12.000,50 € 0,00 €
Nòmines sense evidència documental 0,00 € 719,85 € -719,85 €
Nòmines fora del període subvencionable 0,00 € 4.116,34 € -4.116,34 €
Despesa sense evidència documental del seu pagament 0,00 € 151,54 € -151,54 €
Nòmines sense evidència documental 0,00 488,05 € -488,05 €
Despeses  de  seguretat  social  fora  del  període
subvencionable

0,00 794,61 € -794,61 €

Import correctament justificat 12.000,50 5.730,11 € 6.270,39 €
% finançament 12,57% 12,57% -
Import a reintegrar 1.508,00 € 720,08 € 787,92 €

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

ACORD

Primer. Declarar l’obligació de reintegrament parcial del Club Patinatge Artístic Caldes
la quantitat de 787,92 €.

Segon. Tràmit d’audiència. Requerir al Club Patinatge Artístic Caldes perquè presenti
les al·legacions que consideri oportunes en el termini de quinze dies comptats des de
la data de la notificació d’aquest acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les
al·legacions,  si  s’escau,  l’òrgan  competent  disposarà  el  reintegrament  definitiu  de
787,92 €, tot arxivant-ne l’expedient sense cap tràmit ulterior.

Tercer.  Notificar  aquest  acord  al  Club  Patinatge  Artístic  Caldes,  a  la  Intervenció
General i a Tresoreria de la Diputació de Girona.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents. 
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21. Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció al  
Club Esportiu Llançà pel subprograma B1 - Servei d'Esports

Antecedents

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de febrer de 2020, va aprovar
inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al
finançament  de  l’acció  de  promoció  i  foment  de  l’activitat  física  i  l’esport  a  les
comarques gironines.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 7 d’abril de 2020, va
aprovar la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament
de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.

El Club Esportiu Llançà, amb data d’entrada al Registre General de 18 de juny de 2020
va sol·licitar un ajut per un import de 2.300,00 euros pel subprograma B1, amb un
pressupost de 18.300,00 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 4 d’agost de 2020, va
acordar, mitjançant l’annex 5, la concessió d’una subvenció al Club Esportiu Llançà per
import de 1.144,00 euros.

El mateix acord de la Junta de Govern establia que el Club Esportiu Llançà hauria de
justificar despesa per un import de 12.000,00 euros.

En data 29 de setembre de 2020, va tenir entrada en el Registre General el compte
justificatiu presentat pel Club Esportiu Llançà, en el qual es relacionaven despeses per
un import total de 12.135,68 euros.

L’article 20 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del
Ple de la Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix entre d’altres coses
“[...] Els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que
pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i
control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control  competents,  tant
nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que se’ls requereixi en
l’exercici de les actuacions anteriors.”

En data 1 de març de 2022 es notifica l’inici dels treballs de control financer al Club
Esportiu Llançà respecte la subvenció revisada.

En  el  decurs  de  la  realització  dels  treballs  de  control  financer  s’han  detectat  les
següents incidències:

a) No s’ha obtingut  evidència documental  de les factures següents,  incloses en el
compte  justificatiu  presentat  pel  beneficiari  a  la  Diputació  de  Girona  en  data  29
d’octubre de 2020:

Núm. fact. Data fact. Proveïdor Descripció
Import
factura €

Import
imputat  a  la
subv. €

46

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



838344581
31/12/201
9

Comercial  Quiol,
SL

Esmorzars 478,00 100,00

TOTAL 478,00 100,00

L’article  22 de les citades bases estableix  com a obligacions del  beneficiari,  entre
d’altres, les següents: “[...]  d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i
altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e)
Conservar  els  documents  justificatius  de  l’aplicació  dels  fons  rebuts,  inclosos  els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
[…]”

b) D’acord amb l’article 3 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades
pel Ple de la Diputació en data 18 de febrer de 2019, es poden finançar despeses que
es portin a terme en el període comprès entre l’1 de juliol de 2019 i el 30 de juny de
2020. En el compte justificatiu presentat pel beneficiari s’inclouen les factures següents
fora del període subvencionable:

Núm.
fact.

Data fact. Proveïdor Descripció
Import
factura €

Import
imputat  a la
subv. €

118 12/03/2019 Miguel Ángel Lara Quiñones
Samarretes-coordinació-
monitors

4.409,75 2.875,00

15 16/01/2019 Onze Tecnical Sport SL Roba 27,84 27,84
3 07/01/2019 Onze Tecnical Sport SL Roba 336,14 336,14
190407 03/06/2019 Moventis Sarfa SL Transport 178,00 178,00
190252 28/02/2019 Moventis Sarfa SL Transport 427,00 427,00
190066 18/02/2019 Moventis Sarfa SL Transport 178,00 178,00
190026 15/01/2019 Moventis Sarfa SL Transport 427,00 427,00
19142 05/06/2019 Consell Esportiu Alt Empordà Arbitres F7 550,00 550,00
19005 23/01/2019 Consell Esportiu Alt Empordà Arbitres F7 1.002,00 1.002,00
99621 12/03/2019 Comitè Tècnic Arbt. Catalunya Arbitres 382,40 382,40
1380632 23/05/2019 Unipreus SL Material 202,80 202,80
TOTAL 8.120,93 6.586,18

D’acord  amb  l’article  37  de  la  Llei  38/2003  General  de  subvencions  procedeix  el
reintegrament  de  les  quantitats  percebudes  i  l’exigència  de  l’interès  de  demora
corresponent, en els següents casos:

“[...]  c)  Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient,  en els
termes  establerts  a  l’article  30  d’aquesta  Llei,  i  en  el  seu  cas,  en  les  normes
reguladores de la subvenció.”

i
“[...] e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació
i  control  financer  previstes  en  els  articles  14  i  15  d'aquesta  Llei,  així  com
l'incompliment  de  les  obligacions  comptables,  registrals  o  de  conservació  de
documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar l'aplicació donada als
fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat,  procedents de qualsevol administració o ens públics o
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.[...]”

L’article 11 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del
Ple de la Diputació en data 18 de febrer de 2020, estableix que “l’import de la despesa
subvencionable que s’ha de justificar  és el  que es determina com a tal  en l’acord
d’atorgament de la subvenció. [...]Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al
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previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. En
cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en
l’acord de concessió,  la  subvenció es redueix  de manera que es manté el  mateix
percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. “

L’annex 5 de l’acord de concessió de la Junta de Govern de 4 de d’agost de 2020
estableix la informació següent respecte la concessió de la subvenció analitzada:

Pressupost Subvenció concedida Import a justificar
18.300,00 € 1.144,00 € 12.000,00 €

D’acord amb les incidències indicades, l’import que s’ha d’excloure de la justificació
pels motius indicats i la quantitat a reintegrar pel beneficiari és el següent:

Justificació Revisió CF Diferència
Import justificat 12.135,68 € 12.135,68 € 0,00 €
Factures sense evidència documental 0,00 € 100,00 € -100,00 €
Factures  fora  del  període
subvencionable

0,00 € 6.586,18 -6.586,18

Import correctament justificat 12.135,68 € 5.449,50 6.686,18
% finançament 9,53% 9,53% -
Import a reintegrar 1.144,00 € 519,52 € 624,48 €

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

ACORD

Primer.  Declarar  l’obligació  de  reintegrament  parcial  del  Club  Esportiu  Llançà  la
quantitat de 624,48 €.

Segon.  Tràmit  d’audiència.  Requerir  al  Club  Esportiu  Llançà  perquè  presenti  les
al·legacions que consideri oportunes en el termini de quinze dies comptats des de la
data de la notificació d’aquest  acord.  Un cop transcorregut el  termini  i  resoltes les
al·legacions,  si  s’escau,  l’òrgan  competent  disposarà  el  reintegrament  definitiu  de
624,48 €, tot arxivant-ne l’expedient sense cap tràmit ulterior.

Tercer.  Notificar aquest acord al Club Esportiu Llançà, a la Intervenció General i  a
Tresoreria de la Diputació de Girona.

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

22. Proposicions urgents

FORA  DE  L’ORDRE  DEL  DIA  i  prèvia  declaració  d’urgència  proposada  per  la
Presidència  i  adoptada  per  unanimitat  i  amb  quòrum de  la  majoria  absoluta  dels
assistents, i d’acord amb el que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de
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28  d’abril,  pel  qual  s’aprova el  text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim local  de
Catalunya, es passa a tractar l’assumpte següent:

22.1. Esmena error material acord de concessió de subvencions a ajuntaments 
per  estudis,  plans,  programes  i  projectes  locals  en  l'àmbit  de  les  
polítiques d'habitatge, any 2022. 

Vist  l’acord  de  Junta  de  Govern  de  data  19  d’abril  de  2022  de  concessió  de
subvencions a ajuntaments per estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit
de les polítiques d’habitatge, any 2022. 

Atès que a la taula de beneficiaris del punt quart de l’Acord esmentat anteriorment s’ha
detectat un error a la columna de % de finançament. 

Vist l’informe tècnic emès pel cap del Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica. 

D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015 permet a les administracions públiques
rectificar  en  qualsevol  moment,  d’ofici  o  a  instància  dels  interessats,  els  errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes i les Bases de la convocatòria,
El Diputat delegat d’Habitatge, assistència als municipis i serveis generals proposa a la
Junta de de Govern que adopti l’acord següent. 

Primer. Esmenar la taula del punt quart de la part resolutiva de l’acord aprovat per la
Junta de Govern de data 19 d’abril  de 2022, sobre la concessió de subvencions a
ajuntaments per estudis, plans programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques
d’habitatge, any 2022, en el sentit que ha de dir: 

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

Aplicació pressupostària 210/1521/46200

Expedient/
2021

CIF
Nom  del
beneficiari

Import  de  la
subvenció
(en €)

%  de
finançament

Import  a
justificar (en  €)

2022/2179 P1700900B
Ajuntament
d’Arbúcies

10.000,00 € 60,42% 16.552,16 €

2022/2315 P1701600G
Ajuntament  de
Banyoles

10.000,00 € 44,04% 22.708,00 €

2022/731 P1701400B
Ajuntament  de
Begur

10.000,00 € 34,44% 29.040,00 €

2022/2327 P1702200E
Ajuntament  de
Besalú

9.200,00 € 80,00% 11.500,00 €

2022/2384 P1702500H
Ajuntament de la
Bisbal
d'Empordà

10.000,00 € 63,57% 15.730,83 €

2022/2319 P1702700D
Ajuntament  de
Bolvir

3.135,93 € 95,00% 3.300,98 €

2022/2077 P1703000H
Ajuntament  de
Breda

6.969,60 € 80,00% 8.712,00 €

2022/2405 P1703500G
Ajuntament  de
Cadaqués

10.000,00 € 60,55% 16.516,50 €

2022/2228 P1703800A
Ajuntament  de
Calonge  i  Sant
Antoni

10.000,00 € 55,56% 18.000,00 €

2022/2380 P1704200C Ajuntament  de 10.000,00 € 21,58% 46.347,84 €
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Campllong

2022/2707 P1704900H
Ajuntament  de
Cassà  de  la
Selva

10.000,00 € 33,67% 29.696,22 €

2022/2392 P1705100D
Ajuntament  de
Castellfollit de la
Roca

3.241,97 € 95,00% 3.412,60 €

2022/2324 P1720100E
Ajuntament  de
Cellera de Ter

10.000,00 € 90,00% 11.111,60 €

2022/2353 P1705400H
Ajuntament  de
Celrà

7.169,25 € 75,00% 9.559,00 €

2022/1964 P1706800H
Ajuntament  de
l’Escala

10.000,00 € 40,00% 25.000,00 €

2022/2132 P1707200J
Ajuntament  de
Figueres

4.749,25 € 50,00% 9.498,50 €

2022/1491 P1707300H
Ajuntament  de
Flaçà

5.400,00 € 90,00% 6.000,00 €

2022/2091 P1703600E
Ajuntament  de
Fontanals  de
Cerdanya

10.000,00 € 80,50% 12.422,11 €

2022/2376 P1707900E
Ajuntament  de
Fortià

7.126,90 € 95,00% 7.502,00 €

2022/2210 P1708500B
Ajuntament  de
Girona

10.000,00 € 16,70% 59.867,50 €

2022/2225 P1708600J
Ajuntament  de
Gombrèn

9.196,00 € 95,00% 9.680,00 €

2022/1978 P1708900D
Ajuntament
d’Hostalric

3.659,04 € 80,00% 4.573,80 €

2022/2400 P1710200E
Ajuntament  de
Lloret de Mar

10.000,00 € 50,00% 20.000,00 €

2022/2351 P1710300C
Ajuntament  de
les Llosses

7.586,70 € 95,00% 7.986,00 €

2022/1851 P1710900J
Ajuntament  de
Maçanet  de  la
Selva

9.653,99 € 75,00% 12.871,98 €

2022/2331 P1710400A
Ajuntament  de
Madremanya

9.173,01 € 95,00% 9.655,80 €

2022/2174 P1711200D
Ajuntament  de
Mieres

10.000,00 € 90,91% 11.000,00 €

2022/2119 P1711600E
Ajuntament  de
Montagut i Oix

2.375,00 € 95,00% 2.500,00 €

2022/2358 P1712100E
Ajuntament
d’Olot

10.000,00 € 25,00% 40.000,00 €

2022/1852 P1712400I
Ajuntament  de
Palafrugell

10.000,00 € 33,80% 29.588,94 €

2022/2336 P1712500F
Ajuntament  de
Palamós

6.990,20 € 70,00% 9.986,00 €

2022/2258 P1712600D
Ajuntament  de
Palau  de  Santa
Eulàlia

10.000,00 € 94,88% 10.540,00 €

2022/1835 P1713800I
Ajuntament de la
Pera

10.000,00 € 64,53% 15.497,56 €

2022/2298 P1714000E
Ajuntament  de
Peralada

8.105,34 € 90,00% 9.005,93 €

2022/2399 P1715400F
Ajuntament  de
Ribes de Freser

9.000,00 € 90,00% 10.000,00 €

2022/2316 P1715500C
Ajuntament  de
Riells i Viabrea

9.680,00 € 80,00% 12.100,00 €

2022/2342 P1715600A
Ajuntament  de
Ripoll

4.200,00 € 70,00% 6.000,00 €

2022/2326 P1716100A
Ajuntament  de
Roses

6.400,00 € 50,00% 12.800,00 €

2022/2379 P1717000B Ajuntament  de 10.000,00 € 49,37% 20.256,45 €
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Sant  Feliu  de
Guíxols

2022/2076 P1717900C
Ajuntament  de
Sant  Julià  de
Ramis

4.545,60 € 80,00% 5.682,00 €

2022/1963 P1725100J
Ajuntament  de
Sant  Julià  del
Llor i Bonmatí

5.239,53 € 90,00% 5.821,70 €

2022/2370 P1718300E
Ajuntament  de
Sant  Miquel  de
Campmajor

3.678,40 € 95,00% 3.872,00 €

2022/1703 P1719200F
Ajuntament  de
Santa  Cristina
d'Aro

10.000,00 € 59,72% 16.745,85 €

2022/2356 P1719600G
Ajuntament  de
Santa Pau

10.000,00 € 55,21% 18.112,85 €

2022/1954 P1719800C
Ajuntament  de
Sarrià de Ter

7.972,11 € 75,00% 10.629,48 €

2022/2323 P1721200B
Ajuntament  de
Torroella  de
Montgrí

10.000,00 € 54,31% 18.411,72 €

2022/2311 P1721500E
Ajuntament  de
Tossa de Mar

10.000,00 € 68,77% 14.542,16 €

2022/2332 P1721700A
Ajuntament
d’Ullà

3.626,37 € 90,00% 4.029,30 €

2022/2123 P1701700E
Ajuntament de la
Vall d'en Bas

8.000,00 € 80,00% 10.000,00 €

2022/2286 P1722200A
Ajuntament  de
Vallfogona  de
Ripollès

8.452,15 € 95,00% 16.666,66 €

2022/1546 P1722700J
Ajuntament  de
Vidreres

10.000,00 € 60,00% 16.666,66 €

2022/2396 P1723700I
Ajuntament  de
Vilajuïga

7.949,70 € 90,00% 8.833,00 €

Total 422.476,03 €

”
Segon. Notificar el present acord als beneficiaris de les subvencions.

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

23. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:30 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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