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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1011

Número: 1011 
Caràcter: Ordinària
Data: 18 de febrer de 2020
Hora d’inici: 10 h
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona
Expedient: 2020/2002

Hi assisteixen

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

Han excusat la seva absència

Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat

Hi assisteixen, convidats per la Presidència
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat
Sr. Josep Sala i Leal Diputat
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat
Sra. Anna Barnadas i López Diputada
Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència
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Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del
dia 4 de febrer de 2020

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

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG1011/000006/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Inspai-Centre de la Imatge (020): Aprovar l'acceptació expressa de la
donació a INSPAI del fons fotogràfic Josep Iglésias Trias.(exp. 2017/5806)

4. JG1011/000014/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament de
Girona A Cappella Festival, l'any 2020 (exp. (2020/100)

5. JG1011/000016/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa  al cercle de Cultura
Tradicional i Popular Marboleny per al finançament del  Festival Ésdansa, l'any
2020 (exp. 2020/212)

6. JG1011/000017/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa  a la Fundació Josep
Pla per al finançament de la promoció de la lectura i els estudis del patrimoni
literari de Josep Pla, l'any 2020 (exp. 2020/160)

7. JG1011/000020/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament
d'activitats i funcionament de la Fundació Casa de Cultura, l'any 2020 (exp.
2020/146)

8. JG1011/000021/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament  del
Gran Circ de Nadal de Girona Fantasia, l'any 2020 (exp. 2020/206)

9. JG1011/000022/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament del
9è Festival Internacional del Circ Elefant d'Or Ciutat de Girona, l'any 20220
(exp. 2020/205)

10. JG1011/000024/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de subvencions per
a edicions dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals, any 2020 (exp.
2020/385)

11. JG1011/000025/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de subvencions per
a activitats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals, any 2020 (exp.
2020/384)

12. JG1011/000026/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de subvencions per
a publicacions d'interès local editades per ajuntaments, any 2020 (exp.
2020/918)

13. JG1011/000006/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Renúncia a la subvenció Diagnosi
ciutadana dels barris de Banyoles-Convocatòria subvencions per a polítiques de
foment de la participació ciutadana any 2019 (exp. 4979/2019)
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14. JG1011/000007/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Renúncia a la subvenció
Pressupostos participatius Ajuntament de Verges-Convocatòria subvencions per
a polítiques de foment de la participació ciutadana any 2019 (exp. 4981/2019)

15. JG1011/000008/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació del conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de La Tallada com a
ajuntament pilot per l'ús de la plataforma digital de participació ciutadana
"Decidim" (exp. 8521/2019)

16. JG1011/000002/2020-PPRES; Proposta president; Oficina de Difusió (002):
Aprovació de la convocatòria per seleccionar dos projectes expositius pel
programa "Exposicions Viatgeres", per al període 2020-2021 (exp. 2020/8882)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

17. JG1011/000004/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Motril (Granada) per al
subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats
locals (exp. 2020/1233)

18. JG1011/000008/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Intervenció (010): Títol: Aprovar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Granollers
(Barcelona) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control
intern a les entitats locals (exp. 2020/1790)

19. JG1011/000006/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Informar sobre l'expedient de constitució de
l'Agrupació dels Ajuntaments de Vilajuïga i Pontós pel sosteniment del lloc de
Secretaria - Intervenció (exp. 2020/1239)

20. JG1011/000007/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Informar sobre l'Agrupació dels ajuntaments de
Montagut i Oix, i Tortellà, per al manteniment en comú del lloc de Secretaria -
Intervenció (exp. 2020/1241)

21. JG1011/000001/2020-PDDPE; Proposta dip. del. Programes Europeus; Servei
programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses pel projecte "Recuperació del Molí petit" (exp.
2018/5748)

22. JG1011/000003/2020-PDDPE; Proposta dip. del. Programes Europeus; Servei
programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Figueres per al cofinançament i les condicions d'execució i
lliurament del projecte de millora de l'eficiència energètica dels CEIP Joaquim
Cusí, i Pous i Pagès (exp.2016/1707)

23. JG1011/000004/2020-PDDPE; Proposta dip. del. Programes Europeus; Servei
programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Celrà pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament
del projecte "Parc de la torre de Celrà, centre d'interpretació de l'ENP de les
Gavarres" (exp. 2018/5785)

24. JG1011/000005/2020-PDDPE; Proposta dip. del. Programes Europeus; Servei
programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Celrà per al cofinançament i les condicions d'execució i



4
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

lliurament del projecte "Dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum
instantani a les piscines i a la fàbrica Pagans" (exp. 2018/5760)

25. JG1011/000006/2020-PDDPE; Proposta dip. del. Programes Europeus; Servei
programes europeus (029): Aprovació del conveniu de col·laboració amb
l'Ajuntament de Ripoll per al cofinançament del projecte d'adequació de
l'enllumenat en les instal·lacions de les escoles Ramon Surinyac, Tomàs Raguer
i Joan Maragall (exp. 2016/830)

26. JG1011/000008/2020-PDDPE; Proposta dip. del. Programes Europeus; Servei
programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona i l'Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot per al cofinançament
i les condicions d'execució  de les obres, per a l'adequació del Museu de la
Garrotxa (exp. 2016/971)

27. JG1011/000001/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Subvenció nominativa al Club Ciclista Baix Ter per l'Equip UCI
Femení (exp. 2020/483)

28. JG1011/000002/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Subvenció nominativa al Club Rally Clàssics pel 68è Rally Costa
Brava (XVII Rally Històric) (exp. 2020/486)

29. JG1011/000003/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Subvenció nominativa a la Volta Ciclista a Catalunya Associació
Esportiva per a la 100a edició de la Volta Ciclista a Catalunya (exp. 2020/563)

30. JG1011/000001/2020-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària
(013): Resolució finalització de procediment de responsabilitat patrimonial per
desistiment del senyor ARGB (exp. 2019/8323)

31. JG1011/000002/2020-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària
(013): Proposta d'aprovació del text del conveni entre la Diputació de Girona i
l'Ajuntament de Pedret i Marzà per a l'execució d'obres de tractament superficial
asfàltic de dos camins del municipi (exp. 2019/7499)

Assumptes procedents de les comissions informatives – competències delegades del
Ple

32. JG1011/000012/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Autoritzar 007643
a exercir una activitat privada compatible amb el càrrec a la Diputació de Girona
(exp. 2020/1245)

33. Proposicions urgents

34. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària del dia 4 de febrer de 2020

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de febrer
de 2020, prèviament lliurada als assistents.
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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, reguladora de les bases del
règim local

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG1011/000006/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Inspai-Centre de la Imatge (020): Aprovar l'acceptació expressa
de la donació a INSPAI del fons fotogràfic Josep Iglésias Trias.(exp.
2017/5806)

El dia 20 de juny de 2017 es va aprovar per acord de la Junta de Govern la proposta
del senyor Josep Iglésias i Trias de cessió en règim de comodat i posterior donació
del seu fons fotogràfic i dels drets d’explotació de les imatges que l’integren.

En data 17 de d’octubre 2017 es va signar el contracte, en relació amb l’expedient
2017/5806, entre el donant i la Diputació de Girona, en el qual es pacta com i quan
serà efectiva la donació del dit fons.

A continuació, es transcriuen literalment els pactes que recull el contracte de cessió i
posterior donació:

«Antecedents

1. Les parts són conscients de l’interès i del valor informatiu, testimonial, històric,
artístic i cultural del fons fotogràfic propietat del cedent, format com a resultat de la
seva activitat com a fotògraf i periodista gràfic entre finals del 1979 i fins el 2016
essent l’autor o realitzador de les imatges i titular exclusiu dels drets de propietat
intel·lectual que se’n deriven.

2. Les parts consideren convenient afavorir la difusió i gaudi públic de l’esmentat fons
mitjançant la seva integració a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona
(a partir d’ara INSPAI) sobre la base d’un acord de cessió en règim de comodat i
d’una posterior donació del Fons i la cessió de drets d’explotació de les imatges a
favor de la Diputació.

3. Que, amb aquesta finalitat, la Diputació de Girona va acceptar, per acord de Junta
de Govern de data 20 de juny de 2017 la proposta formulada pel Sr. Josep Iglésias i
Trias de cessió en règim de comodat del fons fotogràfic i la cessió de drets
d’explotació de les imatges que l’integren i la posterior donació.

4.  Que per tal de formalitzar la cessió i posterior donació i concretar-ne les condicions
han convingut signar el present contracte d’acord amb els següents

Pactes

Primer. El Sr. Josep Iglésias i Trias, en qualitat de propietari del fons fotogràfic datat
entre finals del 1979 i 2016, format per 140.000 fotografies aproximadament, que es
descriuen a l’annex I d'aquest contracte, i com a autor o realitzador i titular exclusiu
dels drets d’explotació d’aquestes imatges, en fa cessió en règim de comodat i
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posterior donació, a títol gratuït, a la Diputació de Girona. En el mateix acte cedeix
també drets d’explotació d’aquestes imatges, sense cap contraprestació.

Segon. És voluntat per part del cedent, cedir, i per part de la Diputació de Girona,
rebre respectivament tots els materials que el Sr. Josep Iglésies i Trias vulgui
incorporar en el futur, incorporació que es duria a terme en els mateixos termes i
condicions que les que figuren en aquest contracte. Dels ingressos futurs, se’n
deixarà constància en un document i un inventari que s'adjuntarà a aquest contracte.

Tercer. Amb l’acceptació d’aquesta cessió en comodat, cessió de drets i posterior
donació, la Diputació de Girona, i a partir del moment en què es faci efectiva la
donació a què fa referència el pacte tretzè d’aquest document, assumeix les
obligacions següents:
a) Assumir les despeses de conservació i, si s’escau, de restauració dels documents
objecte de cessió i posterior donació, així com custodiar-lo a les instal·lacions
d’INSPAI.
b) Efectuar una descripció que faciliti la identificació i localització dels documents,
d’acord amb els procediments i la normativa interna d’INSPAI.
c) Tractar el fons objecte de cessió amb posterior donació com a una unitat i
identificar-lo en tot moment amb la denominació de Fons Josep Iglésias i Trias. En la
descripció de les imatges s'indicarà de forma expressa la seva pertinença al fons. En
la comunicació o difusió de les imatges del Fons:“Foto: Pep Iglésies. Fons Josep
Iglésias i Trias. INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona “o bé “Foto:
Pep Iglésies. Josep Iglésias i Trias. INSPAI. Diputació de Girona.”
d) Obrir a la consulta pública el contingut del Fons, tot destinant-hi els recursos i
serveis d’INSPAI.
e) Facilitar el coneixement del Fons mitjançant la seva difusió.
f) Facilitar el coneixement del fons mitjançant l’edició d’un llibre monogràfic, sempre
que hi hagi la corresponent aplicació pressupostària.

Quart. El cedent autoritza a la Diputació de Girona a efectuar qualsevol tractament
tècnic a l’efecte de procurar una adequada conservació, classificació i descripció del
fons, d’acord amb la normativa i els procediments interns que s’apliquen a la resta de
col·leccions i fons del Centre de la Imatge, inclosos els procediments d'avaluació,
selecció, tria i eliminació de les imatges borroses, mogudes, o en mal estat de
conservació quant sigui efectiva la donació.

Cinquè. Per al compliment de les finalitats del present contracte la Diputació de
Girona podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició
pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o
mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui la Diputació
n’encarregui la realització. Aquesta autorització inclou la reproducció de les imatges,
la seva digitalització i la realització de les còpies temporals i transitòries que siguin
precises per a la comunicació i posada a disposició per mitjà de la xarxa Internet,
sempre respectant els drets morals del fotògraf.
També inclou el tractament de les imatges en treballs d’edició i la seva incorporació a
obres compostes. Les imatges cedides es tracten d’obres fotogràfiques en els termes
que s’hi refereix el llibre primer del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, text
refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, motiu pel qual la Diputació assumeix
l’obligació de respectar i fer respectar la integritat de les imatges.
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Sisè. Quan els actes enumerats en el pacte tercer es portin a terme per a usos de la
Diputació de Girona no obligaran a cap contraprestació econòmica a favor del cedent.
La utilització per part de terceres persones estarà subjecta al pagament de les taxes
aprovades per l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions
dels documents de les col·leccions i dels fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la
Diputació de Girona.

Setè. Quan els actes esmentats en el pacte tercer es realitzin a sol·licitud d’entitats
públiques o sense ànim de lucre, o bé per a finalitats de recerca i docència o per a ús
públic no comercial amb finalitat cultural i/o social no lucrativa, la Diputació podrà
autoritzar l’ús i lliurar còpies de les imatges amb les exempcions i bonificacions
previstes l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions dels
documents de les col·leccions i dels fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la
Diputació de Girona.

Vuitè. Quan les reproduccions i lliurament de còpies o autoritzacions d’ús s'efectuïn a
favor de terceres persones no beneficiàries de les exempcions i bonificacions
previstes en les esmentades ordenances i amb ànim de lucre, la Diputació aplicarà la
taxa corresponent, i a més es derivaran al cedent que decidirà la quantitat a percebre
en concepte de drets d’autor al seu favor. Quant es faci efectiva la donació aquest
pacte seguirà vigent i es suprimirà en cas del decés del donant.

Novè. En el cas que durant la vigència del present contracte una de les dues parts
estigués interessada en disposar de les imatges objecte del present contracte per a
l’edició d’un llibre, es subscriurà un contracte específic que detallarà els drets i deures
d’ambdues parts així com la participació de terceres persones. En qualsevol cas
aquesta edició només es podrà efectuar amb l’acord de les dues parts signants
d’aquest instrument.

Desè. El cedent podrà disposar de reproduccions de les imatges sense cost. Podrà
sol·licitar-les de forma puntual i tot evitant que la reiteració de peticions o un nombre
important d’imatges sol·licitades acabin alterant el sentit i la finalitat del present
contracte. Les reproduccions seran de 1024x690 píxels. Si el cedent sol·licités còpies
amb una resolució més alta aquesta demanda no podrà superar el 5 % del total del
fons. Aquestes reproduccions només es podran utilitzar per a ús propi i no podran ser
utilitzades per a la seva explotació per part de terceres persones.

Onzè. La Diputació de Girona respon de la pèrdua de documents del fons dipositat,
així com del seu deteriorament, excepte que aquest resulti del simple ús o sense
culpa seva. En cas de pèrdua o deteriorament les parts establirien de comú acord, i si
fos necessari amb concurs de pèrits, una indemnització a favor del cedent.

Dotzè. El present contracte de comodat tindrà efectes a partir del moment de la seva
signatura i es mantindrà en vigor fins que no es faci efectiva l’edició del llibre dedicat a
l’obra del cedent, moment en que es farà efectiva la donació.

Tretzè. Si cap de les dues parts ha esmentat el contrari a partir del moment de la
publicació del llibre esmentat en el pacte anterior, es farà  efectiva la donació del fons
a la Diputació de Girona així com la cessió dels drets d’explotació de forma exclusiva i
sense límit territorial ni temporal. La cessió de drets, permetrà a la Diputació explotar
de qualsevol forma o en qualsevol suport o mitjà les imatges cedides, ja sigui
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directament o indirecta, respectant sempre els drets morals de l’autor sobre les seves
obres fotogràfiques. La Diputació de Girona esdevindrà propietària dels documents
que integren aquest fons i serà titular exclusiva dels drets d’explotació fins el seu pas
a domini públic i sense límit territorial. Tot i així, s’acorda amb el donant que se li
continuaran derivant les autoritzacions d’ús a favor de terceres persones no
beneficiàries de les exempcions i bonificacions previstes en les esmentades
ordenances i amb ànim de lucre, i a més també decidirà la quantitat a percebre en
concepte de drets d’autor al seu favor. En cas de decés del donant, aquest pacte
quedarà suprimit. Els sotasignants convenen que la donació i cessió de drets no
requerirà cap nou contracte i consideren vàlid i suficient, a aquests efectes, el que ara
subscriuen, només caldrà realitzar la formalització de l’acceptació de la donació per
part de la Diputació.

Catorzè. En cas que el cedent decideixi recuperar el seu fons i notifiqui la seva
voluntat de no prorrogar la cessió, retirar el fons o no fer efectiva la donació, o sobre
la base d'alguna de les altres causes previstes en ordenament, La devolució del fons
s'haurà de realitzar en un termini no superior a sis mesos. La Diputació podrà
conservar les imatges digitalitzades i les podrà seguir destinant a les finalitats
indicades als pactes tercer, cinquè, sisè, setè i vuitè, d'aquest document. Així mateix,
la Diputació podrà, en aplicació de l'article 14.2 de la Llei 10/2001 de 13 de juliol
d'arxius i documents, demanar les despeses derivades dels treballs de tractament
arxivístic, custòdia, conservació i, si és el cas, restauració.

Quinzè. Per a tot allò que no estigui previst en els seus pactes i condicions, el present
contracte es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en
matèria de propietat intel·lectual.

Setzè. Per resoldre les divergències que poguessin sorgir com a conseqüència de la
interpretació d'aquest contracte, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de
Girona renunciant al seu propi fur si fos un altre.
I en prova de conformitat signen el present contracte en dos exemplars, però a un sol
efecte al lloc i data indicats a l’encapçalament.”

El 16 d’octubre de 2018 es va publicar el llibre dedicat a Josep Iglésias i Trias, i tal i
com especifica en el pacte tretzè del contracte de cessió en comodat i posterior
donació del seu fons, a partir de la publicació d’aquest llibre ja es pot  fer efectiva la
donació del conjunt fotogràfic. Per tant des d’aquell moment va finalitzar el termini del
període inicial de cessió en règim de comodat establert al pacte dotzè del contracte,
fins a la publicació del llibre, si bé no és necessari subscriure un nou contracte, atès
que la donació del fons es fa efectiva a través de la seva acceptació per part
d’aquesta corporació.

En el mateix pacte tretzè també s’estipula que s’acorda amb el donant que se li
continuaran derivant les autoritzacions d’ús a favor de terceres persones no
beneficiàries de les exempcions i bonificacions previstes en les esmentades
ordenances i amb ànim de lucre, i a més també decidirà la quantitat a percebre en
concepte de drets d’autor al seu favor. En cas de decés del donant, aquest pacte
quedarà suprimit. Com que malauradament el dia 17 de febrer va morir, aquest punt
del pacte queda suprimit i per tant no caldrà derivar autoritzacions d’ús ni derivar cap
quantitat en concepte de drets d’autor en favor de Josep Iglésias i Trias.
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L’ingrés del fons i el tractament previst es regeixen pels fonaments legals de les lleis
sobre el tractament del patrimoni arxivístic, el patrimoni cultural i el procediment
administratiu. En concret, cal esmentar les normes següents:

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
 Codi civil (articles 531.7, 531.8, 1741 i següents)
 Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni

dels ens locals
 Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
 Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents
 RDL 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de la propietat

intel·lectual
 Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de l’honor, la intimitat i la

pròpia imatge
 Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del règim jurídic general del patrimoni

de les administracions públiques
 RD 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei

33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
 Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels documents d’imatge de la

Diputació de Girona, aprovat pel Ple de la corporació en la sessió del dia 17 de
desembre de 2013

 Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions i còpies dels
documents del fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona

Per tant, d’acord amb el que estableixen els articles 531.7 i 531.8 del Codi civil de
Catalunya, la donació no es considera perfeta fins que no es produeixi l’acceptació
per part del donatari. Per això, és necessari que la Diputació de Girona accepti
formalment el fons.

Vist l’ informe de la cap d’INSPAI, Centre de la Imatge, la Junta de Govern, per
unanimitat, acorda:

Primer. Acceptar la donació efectuada a favor d’INSPAI, Centre de la Imatge de la
Diputació de Girona, pel senyor Josep Iglésias i Trias del fons fotogràfic Josep
Iglésias i Trias i dels drets d’explotació de les imatges que l’integren, en virtut del
contracte signat amb ell en data 17 de d’octubre de 2017.

Segon. Traslladar aquest acord a la Intervenció General, als Serveis de Patrimoni de
la Diputació i a Cooperació Cultural per al seu coneixement i efectes.

Tercer. Notificar-ho a la família del donant, el senyor Josep Iglésias i Trias.

4. JG1011/000014/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al
finançament de Girona A Cappella Festival, l'any 2020 (exp. (2020/100)



10
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

DE-DE-EMA Visual SL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de
Girona A Cappella Festival, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2020/100).

DE-DE-EMA-VISUAL, SL, és qui organitza el festival Girona A Cappella, un festival
sense instruments i expressada només amb la veu, on es pretén que hi tinguin
cabuda tots els estils musicals del gènere (pop, coral, polifonies, sacra...), amb la
participació de formacions de reconeixement internacional. Aquesta nova i original
proposta té lloc durant els dies de Girona Temps de Flors.

La música anomenada a cappella és una de les modalitats amb més difusió i bona
rebuda per part de tot tipus de públic arreu del món. Malgrat això, ni al nostre país ni a
l’Estat espanyol no existeix cap festival dedicat exclusivament a aquesta rica i
heterogènia forma d’expressió musical. Girona A Cappella Festival s’ha convertit en
un referent a nivell europeu tant per als grups vocals com per al públic, ha obtingut
una excel·lent reputació i gaudeix d’un gran seguiment i repercussió.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de música.

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

D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7
del vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

PRIMER. Concedir la subvenció a la DE-DE-EMA Visual SL, per al Girona A Cappella
Festival, l’any 2020, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2020/100 DE-DE-EMA Visual
SL

B17752684 Girona A
C a p p e l l a
Festival

Des de l’1 de
gener fins al
15 de juny de
2020

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

73.000,00€ 73.000,00 € 19.000,00 € 26,02 % 73.000,00 €
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DINOU MIL EUROS,
(19.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47006 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2020.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 15 de
juny de 2020.

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

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 19.000,00€ que representa
un percentatge de finançament del 26,02 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
DE-DE-EMA Visual SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
73.000,00€ corresponents a l’import de les despeses, que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de juny de 2020.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

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

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

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

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

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari. DE-DE-EMA Visual SL, té les obligacions
següents:

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

ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
DE-DE-EMA Visual SL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin
correspondre.

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

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
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a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels

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

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SETZÈ. Notificar aquest acord a  DE-DE-EMA Visual SL.

5. JG1011/000016/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa  al cercle de
Cultura Tradicional i Popular Marboleny per al finançament del  Festival
Ésdansa, l'any 2020 (exp. 2020/212)

El Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament del  Festival Ésdansa, l’any 2020, i s’ha instruït
l'expedient corresponent (2020/212).

El Festival Internacional Ésdansa, té com a objectiu principal afavorir l’intercanvi
d’experiències culturals entre grups de diferents cultures, treballar per la cohesió
social i conèixer la cultura tradicional d’arreu del món. Ésdansa desenvolupa la seva
programació des d’una vesant artística, treballa la formació i la participació, promou el
treball dels voluntaris i la cooperació entre els joves...., és a dir Ésdansa és un motor
per a la creació a partir de la tradició i un festival dinàmic en renovació permanent.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de dansa. L’objectiu d’aquesta
línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les
arts escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts
escèniques.

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

D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7
del vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

PRIMER. Concedir la subvenció a Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny,
per al finançament del Festival Ésdansa, l’any 2020, que es detalla a continuació:
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N ú m e r o
d ' e x p e d i e n t
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2020/212 Cercle de Cultura
Tradicional i
Popular Marboleny

G17201377 F e s t i v a l
Ésdansa

Des de l’1 de
gener fins al
23 de
setembre de
2020

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-SIS MIL EUROS,
(26.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48120 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2020.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 23 de
setembre de 2020.

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

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 26.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 22,18 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
El Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 117.190,00 € corresponents a l’import de les despeses de
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’octubre de 2020.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

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

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

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

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

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari. El Cercle de Cultura Tradicional i Popular
Marboleny, té les obligacions següents:

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

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

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

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

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

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

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

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. JG1011/000017/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa  a la
Fundació Josep Pla per al finançament de la promoció de la lectura i els
estudis del patrimoni literari de Josep Pla, l'any 2020 (exp. 2020/160)

La Fundació Josep Pla ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de
la promoció de la lectura i els estudis del patrimoni literari de Josep Pla, l’any 2020, i
s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/160).

La Fundació Josep Pla, té per objecte i finalitat un gran nombre d’activitats culturals,
educatives i socials com ara, inventariar la dotació o patrimoni de la Fundació,
conservar i custodiar en un centre de lectura i estudi la dotació fundacional i la
biblioteca particular de l’escriptor, atorgar beques, subvencions i premis als
estudiosos de l’obra, organitzar conferències, debats, seminaris, i qualsevol altra
activitat que sigui acordada pel Patronat i ho permeti la legislació.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció del patrimoni
literari. L’objectiu d’aquesta línia és augmentar la sensibilitat entorn el patrimoni
literari i fomentar el coneixement dels autors de les comarques de Girona o que han
deixat obra relacionada amb el territori.

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

D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7
del vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Josep Pla , per a la promoció de la
lectura i els estudis del patrimoni literari de Josep Pla, l’any 2020, que es detalla a
continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2020/160 La Fundació Josep
Pla

G17337221 la promoció de
la lectura i els
estudis del
p a t r i m o n i
literari de
Josep Pla,
l’any 2020

Des del 16 de
novembre de
2019 fins al 15
de novembre
de 2020.

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

65.000,00€ 65.000,00 € 50.000,00 € 76,92 % 65.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA MIL EUROS
(50.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48104 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2020.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del 16 de novembre de
2019 fins al 15 de novembre de 2020.

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

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 50.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 76,92 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
La Fundació Josep Pla, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
65.000,00 € corresponents a l’import de les despeses de promoció de la lectura i els
estudis del patrimoni literari de Josep Pla que consten en el pressupost de la
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la
Diputació de la documentació següent:

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

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

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

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

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

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 27 de novembre de
2020. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

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

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

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

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

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
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a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Josep Pla, té les obligacions
següents:

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

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

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

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

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

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

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

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SETZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Josep Pla.

7. JG1011/000020/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al
finançament  d'activitats i funcionament de la Fundació Casa de Cultura,
l'any 2020 (exp. 2020/146)

La Fundació Casa de Cultura ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament  d’activitats i funcionament de la Fundació Casa de Cultura, l’any 2020, i
s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/146).

La Fundació Casa de Cultura té per objecte fomentar la cultura a través de qualsevol
de les seves manifestacions i donar suport a creadors culturals, especialment en
l’àmbit de les comarques gironines; ajudar a la vertebració del teixit cultural a través
de polítiques d’estímul concretes, a l’impuls de projectes plurals i multidisciplinars, etc.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvenció específica per la cooperació amb equipaments
culturals estratègics. L’objectiu d’aquesta línia és garantir el manteniment de l’oferta
cultural a la demarcació.

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

D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7
del vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Casa de Cultura de Girona, per al
finançament d’activitats i funcionament de la Fundació Casa de Cultura de Girona,
l’any 2020, que es detalla a continuació:

N ú m e r o
d'expedient
electrònic

Nom del
beneficiari

NIF del
beneficiari

Objecte de
la subvenció

P e r í o d e
d ’execuc ió
de l’activitat

2020/146 Fundació Casa
de Cultura de
Girona

G17759887 Finançamen
t d’activitats
i
funcioname
nt de la
F u n d a c i ó
Casa de
Cultura de
Girona

Des de l’1
de gener al
31 de
d e s e m b r e
de 2020.

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge
d e
finançament

Import a
justificar

1.021.800,0
0 €

1.021.800,00 € 914.000,00
€

89,45 % 1.021.800,00
€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de NOU-CENTS CATORZE MIL
EUROS, (914.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48002 del
pressupost de la Diputació de Girona de 2020.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener al 31 de
desembre de 2020.

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

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
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De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al primer pagament de  SIS-CENTS
TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS EUROS (639.800,00 €), en concepte de bestreta,
que correspon al 70 % de l’import de la subvenció, com a finançament necessari per
poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció.

El segon pagament es durà a terme el mes de juliol i serà de DOS-CENTS
SETANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS (274.200,00 €), en concepte de
bestreta i que correspondrà al 30 % de l’import restant de la subvenció.

Els dos pagaments es faran sense necessitat de constitució de fiança o garantia.

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

SETÈ. Règim de justificació.
La Fundació Casa de Cultura de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 1.021.800,00 € corresponents a l’import de les despeses d’activitats i
funcionament de la Fundació Casa de Cultura de Girona que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
g) L’informe d’auditoria dels comptes del 2020.

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

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

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

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

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

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Casa de Cultura de Girona té les
obligacions següents:

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

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

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

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

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

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

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

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.

d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
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e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.

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

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

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

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

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

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

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

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

SETZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Casa de Cultura de Girona.
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8. JG1011/000021/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Sbvenció nominativa per al
finançament  del Gran Circ de Nadal de Girona Fantasia, l'any 2020 (exp.
2020/206)

Circus Arts Foundation, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament  del
Gran Circ de Nadal de Girona Fantasia, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2020/206).

Concebuts exclusivament per a presentar-se a Girona, els espectacles del Gran Circ
de Nadal de Girona es vertebren cada any al voltant d’un tema central: del 25 al 29 de
desembre 2019, el Pavelló d’Esports de Fontajau es va transformar en un gran circ
estable capaç d’acollir una de les produccions circenses més sorprenents dels darrers
temps: al damunt d’una pista de gel gegant de més de 400 metres quadrats van
actuar fins a 26 artistes arribats de 9 països en un esclat de color i màgia. La
presència escènica del gel es va traduir al llarg de l’espectacle en un aliat que va
sumar plasticitat i risc a la producció.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals d’arts escèniques i circ.

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

D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7
del vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

PRIMER. Concedir la subvenció a Circus Arts Foundation , per al finançament del
Gran Circ de Nadal de Girona Fantasia, l’any 2020, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2020/206 Circus Arts
Foundation

G55117923 Gran Circ de
Nadal de
G i r o n a
Fantasia

Des de l’1
d’agost de
2019 al 31 de
març de 2020

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar
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149.949,49€ 149.949,49€ 22.000,00 € 14,67 % 149.949,49€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT- I-DOS MIL
CINC-CENTS EUROS, (22.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
300/3340/48114 del pressupost de la Diputació de Girona de 2020.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 d’agost de 2019 al 31
de març de 2020.

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

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 22.000,00€ que representa
un percentatge de finançament del 14,67 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
Circus Arts Foundation, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
149.949,49€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel
foment de la inclusió social i cultural.
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g)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’abril de 2020. Es
considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

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

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

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

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

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
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a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SETZÈ. Notificar aquest acord a Circus Arts Foundation.

9. JG1011/000022/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al
finançament del 9è Festival Internacional del Circ Elefant d'Or Ciutat de
Girona, l'any 20220  (exp. 2020/205)

Circus Arts Foundation, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del
9è Festival Internacional del Circ Elefant d’Or Ciutat de Girona, l’any 2020, i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2020/205).

Després de l’èxit de les 8 primeres edicions, del 13 al 18 de febrer a Girona serà per
segona vegada l’escenari de l’únic festival internacional de circ del nostre país, segon
del seu gènere a Europa i un dels cinc majors esdeveniments d’aquest tipus al món.
El festival presenta a cada edició més d’una vintena de les millors atraccions mai
vistes en els circs europeus. Més de 80 artistes de 12 països competiran davant d’un
jurat internacional format per 15 importants directors i experts de circ vinguts de tot el
món. Des de la seva creació aquest nou punt de trobada s’ha convertit en la porta a
Europa per a aquells artistes que desitgen presentar-se al mercat del circ europeu.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals d’arts escèniques i circ.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Circus Arts Foundation, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7
del vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

PRIMER. Concedir la subvenció a la Circus Arts Foundation, per al 9è Festival
Internacional del Circ Elefant d’Or Ciutat de Girona, l’any 2020, que es detalla a
continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2020/205 Circus Arts
Foundation

G55117923 9è Festival
Internacional
del Circ
Elefant d’Or
Ciutat de
Girona

Des de l’1 de
gener fins al
31 de març
2020

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

383.000,00€ 383.000,00€ 60.000,00 € 15,66 % 383.000,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SEIXANTA MIL EUROS,
(60.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48113 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2020.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 de
març de 2020.

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

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
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Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 60.000,00€ que representa
un percentatge de finançament del 15,66 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
Circus Arts Foundation, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
383.000,00€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:

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

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

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

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

Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros.
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de juny de 2020.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de



42
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:

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

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

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SETZÈ. Notificar aquest acord a la Circus Arts Foundation.

10. JG1011/000024/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de
subvencions per a edicions dels centres i instituts d'estudis locals i
comarcals, any 2020 (exp. 2020/385)

Antecedents

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 17 de desembre de 2019, que
té com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda
condicionada a la implementació de les diferents línies de subvencions que el propi
Pla relaciona, i d’acord, fonamentalment, a les disponibilitats pressupostàries de què
disposi la Diputació per a cada exercici. Em el punt 6 de l’esmentat Pla estratègic
queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a edicions
dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques gironines.

La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia
específica d’ajuts per col·laborar econòmicament amb els centres i instituts d’estudis
locals i comarcals gironins per a l’edició de treballs de recerca.
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
específiques reguladores de subvencions per a edicions dels centres i instituts
d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 17 de
desembre de 2019, i publicada l’aprovació inicial al BOPG núm. 10521, de 3 de gener
de 2020.

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

Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per
unanimitat, acorda:

Primer: Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la
concessió de subvencions per a edicions dels centres i instituts d’estudis locals i
comarcals, per a l’any 2020, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:
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Convocatòria de subvencions per a edicions dels centres i instituts d’estudis locals i
comarcals, any 2020

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a edicions dels centres i instituts
d’estudis locals i comarcals, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel
Ple de la Diputació en sessió de 17 de desembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de
la Província de Girona (BOPG) núm. 10521, de 3 de gener de 2020.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 50.000,00 €, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 303 3341 48100 - Ajuts a centres i instituts d’estudis publicacions-Recerca
Local.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major
import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de
com a màxim 20.000,00 € , derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o de
modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG.
Cada peticionari podrà presentar una única sol·licitud.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona www.ddgi.cat/subvencions, i d’acord amb els criteris establerts a
l’article 7 de les bases reguladores.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (tramitació a través de la
plataforma de subvencions de la Diputació de Girona o l’E-TRAM), han d’estar signades
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya.

4. Import de les subvencions
Se subvencionaran les publicacions d’acord amb l’odre de puntuació que hagin obtingut
(tenint en compte els criteris de valoració establerts a l’article 6 de les bases específiques
reguladores a les quals es fa referència a l’article 1 d’aquesta convocatòria), amb un import
màxim de 5.000,00 € per cada sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta
convocatòria.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionades
Se subvencionaran les publicacions editades entre el 15 de novembre de 2019 i el 15 de
novembre de 2020.

6. Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de novembre de l’any de
la convocatòria (2020). No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de justificació de
la subvenció.

7. Termini de resolució i notificació

7.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases (màxim de sis mesos
a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds). En cas que hagi
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
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7.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com preveu
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat
desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en què s’adopti
l’acord.

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

9. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació, al lloc web i, d’acord
amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà
l’extracte al BOPG.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases
específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.

Segon: Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2020, per un import
màxim de 50.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303 3341 48100 -
«Ajuts a centres i instituts d’estudis publicacions-Recerca Local», del pressupost de
l’exercici 2020.

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

Quart: Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona en el termini de 2 mesos.

Cinquè. Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’informació pública
de les bases específiques reguladores, resta condicionada a la seva aprovació
definitiva.

11. JG1011/000025/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de
subvencions per a activitats dels centres i instituts d'estudis locals i
comarcals, any 2020 (exp. 2020/384)

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 17 de desembre de 2019, que
té com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda
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condicionada a la implementació de les diferents línies de subvencions que el propi
Pla relaciona, i d’acord, fonamentalment, a les disponibilitats pressupostàries de què
disposi la Diputació per a cada exercici. Em el punt 6 de l’esmentat Pla estratègic
queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a activitats
dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques gironines.

La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia
específica d’ajuts per col·laborar econòmicament amb els centres i instituts d’estudis
locals i comarcals gironins per a l’organització d’activitats de projecció de la recerca,
de dinamització cultural i de divulgació de la recerca a través de mitjans digitals.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
específiques reguladores de subvencions per a activitats dels centres i instituts
d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 17 de
desembre de 2019, i publicada l’aprovació inicial al BOPG núm. 10520, de 3 de gener
de 2020.

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

Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per
unanimitat, acorda:

Primer: Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la
concessió de subvencions per a activitats dels centres i instituts d’estudis locals i
comarcals, per a l’any 2020, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

Convocatòria de subvencions per a activitats dels centres i instituts d’estudis
locals i comarcals , any 2020

1. Objecte i finalitat

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats dels
centres i instituts d’estudis locals i comarcals, d’acord amb les bases específiques
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en sessió de 17 de desembre de 2019,
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 10520, de 3 de
gener de 2020.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat a la convocatòria és de 18.000,00 €, a càrrec de l’aplicació
pressupostària següent: 303 3341 48101 - Ajuts a centres i instituts d’estudis per
activitats-Recerca Local.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat
addicional de com a màxim 10.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres
convocatòries o de modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà
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condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la
resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG.
Cada peticionari podrà presentar un màxim de dues sol·licituds, cadascuna de les quals
podrà incloure una única activitat.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona www.ddgi.cat/subvencions, i d’acord amb els criteris establerts a
l’article 7 de les bases reguladores.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (tramitació a través de
la plataforma de subvencions de la Diputació de Girona o l’E-TRAM), han d’estar
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

4. Import de les subvencions

Se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que hagin obtingut
(tenint en compte els criteris de valoració establerts a l’article 6 de les bases
específiques reguladores a les quals es fa referència a l’article 1 d’aquesta
convocatòria), amb un import màxim de 3.000,00 € en el cas d’una única sol·licitud, o
de 2.000,00 €, en el cas de dues sol·licituds), fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta
convocatòria.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables

Se subvencionaran les activitats realitzades entre el 15 de novembre de 2019 i el 15 de
novembre de 2020.

6. Termini per justificar les subvencions

El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de novembre de l’any
de la convocatòria (2020). No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de
justificació de la subvenció.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.

7. Termini de resolució i notificació

7.1.Termini de resolució

El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases (màxim de sis
mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds). En cas
que hagi transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

7.2. Termini de notificació

La resolució es notificarà a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en
què s’adopti l’acord.
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8. Règim de recursos

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

9. Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació, al lloc web i,
d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions,
se’n publicarà l’extracte al BOPG.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.

Segon: Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2020, per un import
màxim de 18.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303 3341 48101 -
«Ajuts a centres i instituts d’estudis per activitats-Recerca Local», del pressupost de
l’exercici 2020.

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

Quart: Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona en el termini de 2 mesos.

Cinquè. Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’informació pública
de les bases específiques reguladores, resta condicionada a la seva aprovació
definitiva.

12. JG1011/000026/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de
subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments,
any 2020 (exp. 2020/918)

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 17 de desembre de 2019, que
té com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda
condicionada a la implementació de les diferents línies de subvencions que el propi
Pla relaciona, i d’acord, fonamentalment, a les disponibilitats pressupostàries de què
disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla
estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a
publicacions d’interès local editades pels ajuntaments de les comarques gironines.



49
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia
específica d’ajuts destinada als ajuntaments de les comarques gironines per fomentar
l’edició de publicacions de temàtiques relacionades amb els municipis i/o d’autors/es
locals.

L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
específiques reguladores de subvencions per a publicacions d’interès local editades
per ajuntaments, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 17 de
desembre de 2019, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)
número 288, de 16 de gener de 2020.

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

Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per
unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva, per a la
concessió de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments
per a l’any 2020, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

Convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local editades per
ajuntaments, any 2020

1. Objecte i finalitat:

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments i els
organismes que en depenen, així com les entitats municipals descentralitzades de
l’àmbit de les comarques gironines, destinades al finançament de la publicació de
llibres d’interès local, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel
Ple de la Diputació de Girona en la sessió del 17 de desembre de 2019 i publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 288, de 16 de gener de
2020.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària:

L’import total destinat a la convocatòria és de 70.000 €, que va amb càrrec a
l’aplicació pressupostària següent: 303 3340 46201 - Programa d’edicions d’interès
local a ajuntaments Com. Cult.

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat
addicional de com a màxim 30.000 €, derivada de crèdits sobrants d’altres
convocatòries o de modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà
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condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la
resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG.

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona www.ddgi.cat/subvencions, d’acord amb els criteris establerts a
l’article 5 de les bases reguladores.

Els ajuntaments i els organismes que en depenen, així com les entitats municipals
descentralitzades de l’àmbit de les comarques gironines, podran presentar una única
sol·licitud de subvenció en aquesta convocatòria.

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

4. Import de les subvencions:

Se subvencionaran les publicacions per ordre de puntuació obtinguda d’acord amb els
criteris establerts al punt 6 de les bases, amb un màxim de 3.000 € per sol·licitud, fins
a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar
serà un 50 % del pressupost presentat.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables:

Se subvencionaran les publicacions editades entre el 15 de novembre de l’any 2019 i
el 15 de novembre de l’any 2020.

6. Termini per justificar les subvencions:

El termini per justificar les edicions subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de
l’any de la
Convocatòria (2020). No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de justificació
de la subvenció. En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació
coincideixi en dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.

7. Termini de resolució i notificació

7.1. Termini de resolució

El termini per resoldre la convocatòria, tal i com estableixen les bases, és, com a
màxim de sis mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les
sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per
silenci administratiu.

7.2. Termini de notificació
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Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en
què s’adopti l’acord.

8. Règim de recursos

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

9. Publicitat

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

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2020, per un import
màxim de 70.000 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària següent: 303 3340 46201 -
Programa d’edicions d’interès local a ajuntaments Com. Cult., del pressupost de l’any
2020.

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

Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona en el termini de 2 mesos.

Cinquè. Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’informació pública
de les bases específiques reguladores, resta condicionada a la seva aprovació
definitiva.

13. JG1011/000006/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Renúncia a la subvenció
Diagnosi ciutadana dels barris de Banyoles-Convocatòria subvencions per
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a polítiques de foment de la participació ciutadana any 2019 (exp.
4979/2019)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 17 de setembre de 2019, va
resoldre la concessió de subvencions als ajuntaments per a polítiques de participació
ciutadana 2019.

En aquesta resolució, a l’Ajuntament de Banyoles se li va concedir la subvenció
següent:

Ajt. Exp. NIF
Concepte
subvenció

Despesa a
justificar

Import total
subvenció

Pagament
2019

Pagament
2020

Banyoles 4979/2019 P1701600G

Diagnosi
ciutadana dels

barris de
Banyoles

2.360,00 €
2.000,00 € 1.333,33 € 666,67 €

En data 19 de novembre de 2019, l’Ajuntament de Banyoles comunica que l’Equip de
Govern ha acordat renunciar a la subvenció concedida per la Diputació de Girona,
atès que no considera oportú implementar el projecte de participació ciutadana
objecte de la subvenció.

D’acord amb el punt 17è de les Bases reguladores de subvencions per a polítiques de
foment de la participació ciutadana, l’òrgan competent per adoptar els acords
d’invalidesa, revocació i reintegrament és la Junta de Govern.

S'informa favorablement aquesta sol·licitud de renúncia de la subvenció, i d'acord amb
aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de
Banyoles, per import de 2.000 €, en concepte de Diagnosi ciutadana dels barris de
Banyoles (Expedient 4979/2019), concedida per la Junta de Govern del dia 17 de
setembre de 2019.

SEGON. Anul·lar el document comptable D de l’any 2019 per un import de 1.333,33 €
i el document comptable AD de l’any 2020 per un import de 666,67€.

TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Banyoles.

14. JG1011/000007/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Renúncia a la subvenció
Pressupostos participatius Ajuntament de Verges-Convocatòria
subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana any
2019 (exp. 4981/2019)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 17 de setembre de 2019, va
resoldre la concessió de subvencions als ajuntaments per a polítiques de participació
ciutadana 2019.
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En aquesta resolució, a l’Ajuntament de Verges se li va concedir la subvenció
següent:

Ajt. Exp. NIF
Concepte
subvenció

Despesa a
justificar

Import total
subvenció

Pagament
2019

Pagament
2020

Verges 4981/2019 P1722500D
Pressupostos
Participatius 9.981,00 3.625,56 2.417,04 1.208,52

En data 23 de desembre de 2019, l’Ajuntament de Verges comunica la seva renúncia
a la subvenció concedida per la Diputació de Girona.

D’acord amb el punt 17è de les Bases reguladores de subvencions per a polítiques de
foment de la participació ciutadana, l’òrgan competent per adoptar els acords
d’invalidesa, revocació i reintegrament és la Junta de Govern.

S'informa favorablement aquesta sol·licitud de renúncia de la subvenció, i d'acord amb
aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de
Verges, per import de 3.625,56 €, en concepte de Pressupostos participatius
(Expedient 4981/2019), concedida per la Junta de Govern del dia 17 de setembre de
2019.

SEGON. Anul·lar el document comptable D de l’any 2019 per un import de 2.417,04 €
i el document comptable AD de l’any 2020 per un import de 1.208,52€.

TERCER. Notificar el present acord a l’ajuntament de Verges.

15. JG1011/000008/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació del conveni de
col.laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de La Tallada com
a ajuntament pilot per l'ús de la plataforma digital de participació
ciutadana "Decidim" (exp. 8521/2019)

La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, l’assistència als municipis i
la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social. També dóna
suport, a través de programes de foment, a aquelles iniciatives i accions que
considera d’interès i que s’emparen en l’article 36.1.b) LRBRL que especifica la
competència d’assistència i cooperació tècnica amb els municipis.

La Diputació de Girona, en el marc del foment de la participació ciutadana i la
democràcia participativa, ha iniciat un projecte nou de desenvolupament
d’infraestructures digitals de codi lliure i obert de manera col·laborativa amb altres
institucions públiques i agents socials, amb l’objectiu de progressar en la sobirania
tecnològica i de sumar esforços en la millora de la qualitat democràtica, per la qual
cosa considera prioritari establir convenis de col·laboració amb altres institucions pel
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desenvolupament, adopció, capacitació i difusió d’infraestructures digitals i dels
models de participació ciutadana que aquestes permeten.

Amb aquesta finalitat, la Diputació ha instal·lat una plataforma digital de participació
ciutadana, anomenada “Decidim”, basada en programari lliure, per tal d’articular futurs
processos de participació a la demarcació. “Decidim” funciona com una plataforma
multi-tenant, que vol dir que amb una sola instal·lació del programari es poden fer
servir tants accessos com calgui, reduint considerablement els costos d’instal·lació i
manteniment.

Atenent al fet que alguns municipis han mostrat interès en l’ús d’aquesta plataforma
per a realitzar els seus processos de participació ciutadana, la Diputació ha proposat
la seva instal·lació a alguns ajuntaments.

Concretament, La Tallada, dins de la Convocatòria de subvencions per a polítiques de
foment de la participació ciutadana de l’any 2019, va presentar un projecte per a la
creació de Consells de Participació Sectorials i el Consell de Poble, i aposta per la
implementació d’aquesta plataforma digital per educar als més joves en temes de
participació.

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

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) i la delegació
efectuada a favor de la Junta de Govern mitjançant resolució de 18 de juliol de 2019.

Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’ajuntament de La Tallada com a ajuntament pilot per l’ús de la plataforma digital de
participació ciutadana “Decidim”, el literal del qual diu:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA COM A AJUNTAMENT PILOT, PER A L’ÚS DE LA
PLATAFORMA DIGITAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA “DECIDIM”
PARTS
D’una part, l’Il·lm Sr. Miquel Noguer Planas, President de la Diputació de Girona,
assistit pel secretari general, el Sr.Jordi Batllori i Nouvilas, en nom i representació
d’aquesta entitat, amb domicili a Girona a la Pujada Sant Martí 4-5, i CIF P1700000A
en virtut de les competències que li atribueix l’acord de Junta de Govern de data XX
de XXXX de 2020.

De l’altra, l’Il·lma. Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull, alcaldessa de La Tallada, amb
domicili a la Plaça de l’1 d’octubre de 2017 de La Tallada i CIF P1720700B en nom i
representació d’aquesta entitat, assistida per la secretària de la corporació,
Sra.Raquel Batlle Casas.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I.La Diputació de Girona, en el marc d’una política de foment de la democràcia
participativa i de desenvolupament d’infraestructures digitals de codi lliure i obert de
manera col·laborativa amb altres institucions públiques i agents socials, amb l’objectiu
de progressar en la sobirania tecnològica i de sumar esforços en la millora de la
qualitat democràtica, considera prioritari establir convenis de col·laboració amb altres
institucions pel desenvolupament, adopció, capacitació i difusió d’infraestructures
digitals i dels models de participació ciutadana que aquestes permeten.

II. En aquest sentit i amb aquesta finalitat, la Diputació ha instal·lat una plataforma
digital de participació ciutadana, anomenada “Decidim”, basada en programari lliure i
desenvolupada en obert, per tal d’articular futurs processos de participació a la
demarcació. “Decidim” funciona com una plataforma multi-tenant, és a dir, que amb
una sola instal·lació del programari es poden fer servir tantes instàncies com calgui.
Això resulta especialment rellevant pels municipis ja que amb una sola la instal·lació i
manteniment per part d’un sol ens, en aquest cas la Diputació, pot ser utilitzat pels
municipis que ho desitgin, reduint considerablement els costos d’instal·lació i
manteniment.

III. La Diputació de Girona, atenent al fet que alguns municipis han mostrat interès
en fer ús de la plataforma “Decidim” per realitzar els seus processos de participació,
vol facilitar la seva implantació en aquells ajuntaments i institucions públiques que així
ho sol·licitin, iniciant la instal·lació amb alguns ajuntaments pilot durant l’any 2018.

IV. La Diputació de Girona, en col·laboració amb Localret i les altres institucions
catalanes que desenvolupen la plataforma Decidim, vol aportar valor en el disseny i
desenvolupament dels processos de participació, vetllant per a que aquests assoleixin
els màxims nivells de qualitat democràtica i que, per aquest motiu, està interessada
en donar suport en el procés d’implantació de la plataforma Decidim als ens de la
demarcació de Girona.

V. La Diputació de Girona forma part del Consorci Localret, que és un consorci local
format per municipis catalans, i les entitats locals catalanes de caràcter territorial
integrades, així com per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya, per actuar, de manera coordinada i unitària,
davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de comunicacions
electròniques, així com en el desplegament i utilització de les TIC per millorar l’acció
dels governs locals en l’impuls de la societat del coneixement.

VI. “Decidim” és una plataforma electrònica de participació ciutadana feta en codi
lliure, de manera oberta i col·laborativa. És una eina pública, ja que està impulsada
per les institucions, i  dissenyada per a l’articulació de processos de participació, que
tenen com a objectiu ampliar i facilitar l’accés de la ciutadania a aquesta. Es configura
al voltant d’una sèrie de principis com el de la hibridació tecnopolítica, que pretén
evitar que es posi èmfasi en les noves formes de participació digital desconnectant
dels processos més tradicionals. Un altre principi és la participació augmentada i
multimodal, que pretén que la participació no es limiti tan sols al vot, sinó també a la
possibilitat d’un major accés a la informació, visualització de les dades o deliberació
de les propostes.
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VII. La plataforma “Decidim” es mou entre la transparència i la traçabilitat. Tenint en
compte que existeixen dades personals dels usuaris que són susceptibles de
protecció, les dades i detalls dels processos participatius en el si de “Decidim” són
traçables i transparents. Això estableix un nivell més elevat de transparència en la
participació ciutadana, que fa que augmenti la confiança de la ciutadania en aquests
processos participatius.

VIII. L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, atribueix a les Diputacions la competència
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als
de menor capacitat econòmica i de gestió.
D’acord amb l’esmentada competència, la Diputació ofereix des de fa més de deu
anys assistència a les corporacions locals de la demarcació de Girona per tal de que
puguin desenvolupar amb més facilitat les competències que tenen atribuïdes, tant a
l’article 69 de la mateixa llei, que els emplaça a facilitar la més àmplia informació
sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local, com a
l’article 66.2, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refòs de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, on es recullen les competències dels
ens locals en diversos àmbits, i entre ells el de la participació ciutadana.

IX. El centre gestor de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, inclòs
dins l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, en l’exercici de les seves
funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, es
proposa la prestació d’un servei nou d’assistència als municipis per a la gestió digital
de processos de participació ciutadana amb l’objectiu d’oferir-los una plataforma
digital com a eina electrònica per impulsar la implicació de la ciutadania en la presa de
decisions en les polítiques públiques del municipi, que serà alhora un element de
col·laboració, aprenentatge compartit i treball en xarxa entre la Diputació i els
municipis.

X. D’acord amb el que preveuen els articles 108 i ss. de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i articles 47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, referents als convenis de col·laboració.

En virtut de tot això, ambdues parts formalitzen el present Conveni que es regirà pels
següents

PACTES

PRIMER. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir els mecanismes de col·laboració entre la
Diputació de Girona i l’ajuntament de La Tallada per a la instal·lació i cessió d’un
accés de la plataforma “Decidim-multi-tenant” a l’ajuntament de La Tallada, com a
ajuntament pilot del projecte “Decidim” de la Diputació de Girona.

SEGON. Compromisos de la Diputació de Girona
Per tal d’aconseguir els objectius esmentats, la Diputació assumeix, sense costos
econòmics per part de l’ajuntament, els compromisos següents:
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 Instal·lació i allotjament de la plataforma “Decidim” multi-tenant, manteniment i
actualització de la darrera versió del “Decidim Core” amb els Certificats de
seguretat SSL al servidor de la Diputació.

 Facilitar a l’ajuntament l’accés al portal que li correspon.
 L'assessorament i la formació per a la posada en funcionament del portal

“Decidim” de l’ajuntament.
 Fer el seguiment i vetllar pel compliment del codi de garanties democràtiques i

col·laboració oberta recollit a l’annex 1 del present conveni.
 Coordinar la gestió d’incidències tècniques de la plataforma amb l’empresa que ha

instal·lat la plataforma i que en fa el servei de manteniment.
 Informar a l’Ajuntament de qualsevol incidència substancial amb el codi i coordinar

la recollida de propostes de millora a la plataforma identificades per l’ajuntament.
 Impulsar la coordinació del Grup de Treball de la plataforma Decidim a la

demarcació, per fomentar un ecosistema de col·laboració obert i afavorir que es

puguin dissenyar nous mòduls o extensions integrables en la instal·lació base,
evitant així la duplicació de versions.

 Facilitar la difusió i informació sobre la plataforma Decidim, d’acord amb el guiatge
de Localret

TERCER. Compromisos de l’Ajuntament de La Tallada
L’Ajuntament assumeix els compromisos següents, que no comporten costos
econòmics:
 Acceptar el codi de garanties democràtiques i col·laboració oberta que s’adjunta

com a annex a aquest conveni, així com les modificacions que en resultin com a
conseqüència del seu desplegament i que siguin acordades per les parts
signatàries.

 Facilitar les dades d’una persona de contacte de l’Ajuntament amb qui la Diputació
de Girona pugui mantenir interlocució per a l’assoliment dels objectius del present
conveni.

 Disposar d’una persona responsable de la plataforma tècnicament capacitada per
a portar a terme els processos de participació ciutadana que es realitzaran amb la
plataforma.

 Participar activament dins el Grup de treball de la comunitat de la plataforma
decidim a la demarcació de Girona.

 Compartir el coneixement i aprenentatges adquirits a partir de l’ús de la
plataforma, amb els tècnics de la Diputació i altres de la demarcació de Girona
que utilitzin la plataforma multi-tenant en el futur.

 Garantir que l’ús que es faci de l’eina compleixi amb la legalitat vigent.
 Acompanyar a la Diputació de Girona en els actes de difusió i a les reunions de

coordinació amb altres administracions sempre que es requereixi.

QUART. Comissió de Seguiment
Es crearà una comissió de seguiment d’aquest conveni, a fi d’aconseguir una relació
fluida entre les parts. Cada institució signant nomenarà un interlocutor que la
representarà en les reunions que es faran per a la concreció i el seguiment d'aquest
conveni i els annexes corresponents, i per a definir les millors estratègies de
col·laboració entre les diferents entitats.
La Comissió de seguiment es reunirà a proposta de qualsevol de les parts signatàries
i com a mínim, una vegada a l’any.
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CINQUÈ. Confidencialitat i LOPD
L’ajuntament adherit a aquest conveni que registri la identitat dels seus usuaris,
assumirà la consideració de Responsable del Tractament del fitxer, amb la deguda
observança i compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
La Diputació de Girona, que podrà tenir un accés potencial i/o accidental a dades de
caràcter personal, s'obliga a guardar reserva respecte a aquestes dades o
antecedents 
dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió de qualsevol consulta relativa a la
plataforma.

SISÈ. Durada
El present acord tindrà una durada d’un any i s’inicia el dia de la seva signatura.
Es podrà prorrogar per una única vegada per un altre període màxim d’un any més,
mitjançant acord exprés d’ambdues parts en el termini de dos mesos abans de
l’expiració del termini inicial de l’acord.

SETÈ. Resolució
Aquest conveni de col·laboració podrà ser resolt per:
a) L’acord exprés i per escrit de les dues parts signatàries.
b) La denúncia de l’acord formulada per alguna de les parts signatàries amb un
preavís escrit de tres mesos.
c) L’incompliment de les obligacions que a cada part signatària li corresponen.
d) Impossibilitat legal o material de continuar l’objecte de l’acord.

VUITÈ. Solucions de controvèrsies
Les parts signatàries, acorden que tot tipus de litigi, discrepància o reclamació
resultant de l’execució o interpretació del present acord o relacionat amb ell,
directament o indirecta, es resoldrà en primer lloc per mutu acord dels signataris. Si
això no fos possible, les qüestions litigioses que es plantegin se sotmetran al
coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa.

NOVÈ. Publicació
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu
l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. La
Diputació és l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de complir amb les
obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i
cooperació establertes als articles 8,9 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
I per deixar-ne constància, i en prova de conformitat, les persones que l’atorguen
signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, a la data i llocs que
s’assenyalen.

Per la Diputació de Girona;El President;El Secretari General;Per l’Ajuntament de La
Tallada;L’Alcaldessa

Annex I Codi ètic de garanties democràtiques i de col·laboració oberta
La utilització de la plataforma Decidim per part de qualsevol ajuntament o qualsevol
altre ens municipal o supramunicipal, així com altres organitzacions, comporta
l'assumpció total i íntegra d'aquest codi.
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Programari lliure i continguts oberts
El codi de la plataforma, així com els mòduls, llibreries o qualsevol altre codi que es
desenvolupi per al seu funcionament, serà sempre programari lliure amb llicència
Affero GPLv3 o posterior [https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html] en el cas
dels nous desenvolupaments, i de llicències compatibles amb aquesta en el cas de
reutilització d’altres codis.
Així mateix, els continguts, dades, APIS i/o interfícies que el Decidim faci servir per
interactuar amb qualsevol tipus d’usuari, compliran amb estàndards oberts i
interoperables (ex. OpenID, RSS, OStatus, etc.), tendint sempre al màxim nivell
d’integració amb els estàndards oberts més estesos.
De cara a maximitzar la transparència i la col·laboració ciutadana en els processos,
òrgans i mecanismes de participació, el contingut de textos, gràfiques, fonts
tipogràfiques, àudio, vídeo o altres elements de disseny, es farà públic amb una
llicència Creative Commons By-Sa
[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode].
Igualment les dades de la plataforma, especialment totes aquelles que es puguin
recollir de manera sistemàtica a través de scrappers o altres tècniques de consulta
massiva,  seran publicades amb llicències Open Data Commons Open Database
License [http://opendatacommons.org/licenses/odbl/] en formats estandarditzats i
accessibles (tipus CSV, JSON, etc.) i, sempre que sigui possible, amb eines que
facilitin l’anàlisi i visualització d’aquestes dades.
Transparència, traçabilitat i integritat
La plataforma, així com la seva configuració, desenvolupament, implementació i ús
actual o futur han de garantir i maximitzar en tot moment la transparència, la
traçabilitat i la integritat dels diagnòstics, propostes, debats, decisions, o qualsevol
altre objecte, mecanisme o procés de participació.
Per transparència entenem que totes les dades relacionades amb aquests
mecanismes i processos estiguin disponibles per a baixar, analitzar i tractar, seguint
els formats i estàndards de compartició més exigents (accessibilitat, multi-format,
etc.).
La transparència serà una condició necessària pel seguiment dels processos i
mecanismes de participació, però mai, i en cap cas, pel tractament de dades
personals que vagin contra la defensa de la privacitat de la persona participant en la
plataforma.
Entenem per traçabilitat de les propostes la possibilitat de realitzar un seguiment
complet, cap enrere (passat) i cap endavant (futur), de tot el que ha passat amb les
propostes, plans, reglaments o qualsevol altre tipus d'objecte de decisió o participació
inclòs en un procés o mecanisme. La plataforma ha de mostrar en tot moment com,
per què, per qui i amb quin tipus de garanties un determinat objecte d'un procés de
participació va ser descartat, aprovat o bloquejat.
Entenem per integritat l'autenticitat d'un determinat contingut, i la garantia que aquest
no ha estat manipulat o modificat sense que aquesta modificació quedi clarament
registrada i sigui visiblement verificable i contrastable, amb l'objecte d'evitar la
manipulació de les propostes o resultats dels processos o mecanismes de
participació.
Igualtat d’oportunitats i indicadors de qualitat
Al costat de les garanties anteriorment definides, la plataforma es compromet a
garantir la igualtat d'oportunitats per a totes les persones,  així com les seves
propostes o altres contribucions que pugui acollir. La plataforma oferirà les mateixes
oportunitats de partida a tots els objectes participatius (propostes, debats, etc.) perquè
siguin vistos, discutits, comentats, valorats o tractats, sense discriminació de cap
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tipus. En aquest sentit la identitat  digital de les persones usuàries de la plataforma
serà sempre personal i intransferible, la verificació que atorgui drets de decisió a la
plataforma ha de ser a més única, i serà l’ens responsable l’encarregat de garantir la
no-suplantació d’una persona física o jurídica.
Amb l’objectiu de garantir la qualitat democràtica de la plataforma es fomentarà l’ús
d’indicadors de qualitat a partir dels processos i mecanismes de participació, així com
l’activitat de les persones usuàries de la plataforma. També es fomentarà la
compartició de la configuració dels diferents components així com de les dades
obertes per a la definició d’aquests indicadors.
La igualtat en la participació política de la ciutadania és un dels principis fonamentals
del sistema democràtic i la plataforma, no només ha de garantir la igualtat
d’oportunitats pel que fa als usos i funcionalitats, sinó també el dret d’accés. En
aquest sentit cada ens promotor de la plataforma es compromet a impulsar aquelles
accions que avancin en la direcció de facilitar i acompanyar  l’accés a la plataforma a
tota la ciutadania per igual de manera universal, proporcionant les eines i els recursos
adients per a que la plataforma estigui a l’abast de qualsevol persona que en vulgui
fer ús.
Confidencialitat de les dades
Es garanteix la confidencialitat i la privacitat de les dades personals que els ciutadans
aporten per a participar en qualsevol de les funcionalitats i/o possibilitats de
participació que ofereixi la plataforma Decidim en tot moment. En cap cas es cediran
aquestes dades personals a tercers. Tampoc es farà un ús de les mateixes que vagi
més enllà de l'estrictament necessari per a la gestió del registre d'usuaris o millores de
la usabilitat de la plataforma. Sempre que la tecnologia de la plataforma ho permeti
les expressions de preferències polítiques en els processos de decisió romandran
inaccessible fins i tot per l’ administrador/a de la plataforma o els servidors.
Rendiment de comptes i responsabilitat
S’adopta un compromís davant la ciutadania de respondre totes les aportacions i
consultes en el mínim temps possible. També s’adopta el compromís de donar
seguiment als resultats dels processos de participació, així com de donar resposta a
aquelles demandes que específicament ho sol·licitin. Finalment s’assumeix el
compromís d’estudiar la incorporació d’indicadors de seguiment dels processos de
participació un cop estiguin finalitzats, per tal de poder avaluar de manera sistemàtica
el seu desplegament.
Millora contínua i col·laboració interinstitucional
S’adoptaran mecanismes de revisió i avaluació periòdica per facilitar la millora
contínua de la plataforma.
Es prioritzarà la col·laboració i l’intercanvi d’experiències entre institucions
involucrades en el projecte, amb l’objectiu de millorar, corregir i generar nous
desenvolupaments que ajudin a la millora contínua de la plataforma.
En aquest sentit es facilitaran les condicions i entorns de col·laboració a l’hora de tirar
endavant millores que apuntin a un benefici comú del conjunt de la plataforma,
habilitant mecanismes de coordinació interinstitucional quan sigui necessari.
Condicions d’ús
Totes els punts d’aquest codi han de quedar reflectits en les condicions d’ús que cada
ens redacti per a la seva plataforma i mai entraran en contradicció.”

SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura del conveni proposat i
de qualsevol altre document que sigui necessari per a la seva efectivitat.

TERCER. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de La Tallada.
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16. JG1011/000002/2020-PPRES; Proposta president; Oficina de Disusió (002):
Aprovació de la convocatòria per seleccionar dos projectes expositius pel
programa "Exposicions Viatgeres", per al període 2020-2021 (exp.
2020/8882)

El dia 21 de gener de 2020 el Ple va aprovar les Bases per seleccionar dos projectes
expositius per al programa “Exposicions Viatgeres” pel període 2020-2021. L’òrgan
competent per aprovar la convocatòria és la Junta de Govern de la Diputació segons
decret de presidència de data 18 de juliol de 2019, modificada pel decret de 16
d’agost de 2019, en el que delega a favor de la Junta de Govern l’aprovació de totes
les convocatòries de subvencions i les seves resolucions a l’empara de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En virtut de l’anterior i vist
l’informe del cap de l’Oficina de Difusió i la fiscalització, la Junta de Govern, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el text de la convocatòria per seleccionar dos projectes expositius
per al programa “Exposicions Viatgeres” pel període 2020-2021

“CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR DOS PROJECTES EXPOSITIUS PER AL
PROGRAMA “EXPOSICIONS VIATGERES” PEL PERÍODE 2020-2021
1. Objecte de la convocatòria i destinataris
Selecció de dos projectes expositius per al cicle d’exposicions itinerants Exposicions
Viatgeres pel període 2020-2021. Cada un serà premiat amb 1.500 euros bruts, que
es faran efectius un cop signat el corresponent contracte de préstec d’ús d’obra
artística. Aquests premis estan subjectes a la corresponent retenció.
Els destinataris de la convocatòria són pintors, dibuixants i escultors nascuts o amb
domicili a les comarques gironines, la qual cosa s’ha d’acreditar al currículum
mitjançant la documentació corresponent.
2. Crèdits pressupostaris
Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 101.9200.48200 (Premis
Exposicions Viatgeres), de l’oficina de Difusió d’aquesta corporació per a l’exercici del
2020, Per import de 3.000 €.
3. Termini
El lliurament de sol·licituds es durà a terme de l’1 al 30 d’abril de 2020.
4. Termini de resolució i notificació
El president de la Diputació de Girona resoldrà, a proposta del jurat, quins han de ser
els dos projectes guanyadors, per a cadascun dels quals es formalitzarà i se signarà
un contracte de préstec d’ús d’obra artística entre les parts, d’acord amb el model que
consta com a annex .
L’aprovació d’aquest model de contracte juntament amb les bases de la convocatòria
habilitaran el president de la Diputació de Girona per signar el contracte esmentat i la
resta de documents que calgui.
La selecció de les propostes es farà pública durant la segona quinzena del mes de
maig, i es notificarà als autors dels projectes seleccionats. Es podrà consultar a la
pàgina web de la Diputació (http://www.ddgi.cat/exposicions) o trucant al 972 185 057.
Un cop notificada la resolució, els autors dels projectes seleccionats hauran de
comunicar l’acceptació expressa o la renúncia a realitzar el cicle expositiu mitjançant
un escrit que hauran de presentar al Registre d’Entrada de la Diputació.
5. Règim de recursos
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El règim de recursos aplicables és el recurs potestatiu de reposició davant de la
Presidència de la Diputació, en el termini d’un mes a partir del dia següent al de la
notificació de la resolució, o bé el recurs contenciós administratiu davant del jutjat
contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos a partir del dia següent
al de la notificació de la resolució.
6. Mitjà de notificació
Es garanteixen els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis de la
convocatòria al Tauler d'Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficinal de Província de
Girona i a la web corporativa
7. Criteris per valorar les propostes
Són els relacionats a l’apartat 8 de les bases”

SEGON. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,,
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis de la
convocatòria al Tauler d'Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficinal de Província de
Girona i a la web corporativa.

TERCER. Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
101.9200.48200 (Premis Exposicions Viatgeres), de l’oficina de Difusió d’aquesta
corporació per a l’exercici del 2018, Per import de 3.000 €

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

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

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

17. JG1011/000004/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Motril
(Granada) per al subministrament de documentació per a l'exercici del
control intern a les entitats locals (exp. 2020/1233)

El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació.

Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex,
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la
demarcació de Girona, amb 130 municipis amb una població inferior als 1.000
habitants (59 %) i únicament 21 amb una població superior als 10.000 habitants (9 %),
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la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals
de Girona.

En el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals, la Diputació de Girona, d’acord amb el preveu el seu Pla
de Serveis, ha elaborat models de documentació i informes que permeten
sistematitzar part de la funció interventora i del control financer, oferint als municipis
de la seva província:

 L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.

 Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems
fixats a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.

 Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció
interventora.

 L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de
l’RCIL.

 Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer.

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament
de Motril, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet
l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent.

La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Motril.

La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies.

Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal:

“INFORME DEL CENTRE GESTOR INTERVENCIÓ
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Motril (Granada) per al subministrament de documentació per a
l’exercici del control intern a les entitats locals
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ANTECEDENTS

Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, modificat en
les sessions plenàries del 15 de maig de 2018 i el 17 de setembre de 2019, el Pla de
Serveis de la Diputació de Girona d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les
Entitats Locals, que té com a finalitat assessorar en el procés d’implantació del Reial
decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de
les entitats del sector públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els
procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.

Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat
models de documentació i informes que faciliten el desenvolupament de les tasques
derivades de la funció interventora i del control financer.

Que l’Ajuntament de Motril ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per
poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer utilitzant els
models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència en l’Exercici
del Control Intern a les Entitats Locals.

Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern
amb l’Ajuntament de Motril per detallar els compromisos de la Diputació de Girona i
garantir el bon ús de la documentació transferida.

S’INFORMA

Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.

Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 18 de juliol de
2019 de delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 23
de juliol de 2019 i publicat al BOP núm. 164 de 27 d’agost de 2019.

D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Motril
(Granada) per al subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a
les entitats locals.”

D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat d’Assistència als Municipis, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Motril i, del següent tenor literal:
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“Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona
i l’Ajuntament de Motril (Granada) per al subministrament de
documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals

Parts que intervenen:

Per una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu
president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi
Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern
de data [data de la Junta de Govern].

I, per l’altra, l’Ajuntament de Motril, amb NIF P2804100B, representat per [càrrec],
[nom i cognoms], assistit per [càrrec], [nom i cognoms].

Exposen:

El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic local (RCIL), té per objecte el desenvolupament
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació.

Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex,
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la
demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines,
prioritàriament a les de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un
servei d’assistència en control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control
intern a les entitats locals de Girona.

La Diputació de Girona, d’acord amb el que preveu el seu Pla de Serveis, ofereix als
municipis de la seva província:

 L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.

 Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als
extrems fixats a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici
de la funció interventora en règim de requisits bàsics.

 Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció
interventora.

 L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent,
previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord
amb l’article 32.1.d de l’RCIL.
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 Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats
de les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de
la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control
financer.

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament
de Motril, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet
l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent.

Aquest conveni interadministratiu s’empara en l’article 47, apartats 1 i 2.a, de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix  la possibilitat
de subscriure convenis entre dues o més administracions públiques, en els quals es
pot incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d’una altra Administració
Pública, per a l’exercici de les competències pròpies o delegades. Atès que l’objecte
del conveni és el subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a
les entitats locals, està inclòs en les competències pròpies de la Diputació.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni i, a tal efecte,

Acorden:

Primer.- Objecte

Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les
entitats del sector públic local (RCIL), que té per objecte el desenvolupament
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la finalitat
del qual és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació.

Segon.- Durada

La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord exprés
d’ambdues parts, a partir de la data en què es signi.

Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona

Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons sigui
procedent:

a) Models de documentació per a l’aprovació i aplicació del model de control intern,
així com per a la tramesa dels resultats del control intern de l’exercici, disponibles
prèviament per a les entitats locals adherides al Servei d’Assistència en l’Exercici
del Control Intern a les Entitats Locals (SCI).

b) Per a l’exercici de la funció interventora:
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 L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.

 Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada adaptades prèviament als
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació amb
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.

 Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció
interventora, disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a
l’SCI.

c) Per a l’exercici del control financer:
 L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent,

previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor,
d’acord amb l’article 32.1.d de l’RCIL.

 Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats
de les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores
de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan
interventor.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control
financer, disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a
l’SCI.

La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del
coneixement transferit.

Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Motril

Els compromisos de l’Ajuntament de Motril són els següents:

a) Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, únicament per al
desenvolupament de les tasques de control intern del seu sector institucional, i no
cedir-la a tercers per a cap finalitat, i específicament la comercial.

b) Vetllar per tal que la utilització de la documentació transferida per la
Diputació de Girona, quan s’inclogui en aplicacions informàtiques, conservi
la referència d’autor i es reservi a la finalitat autoritzada.

c) Remetre a la Diputació de Girona, si es considera oportú, una memòria anual  que
inclogui propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva
implementació, amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les
qüestions que vagin sorgint.

Cinquè.- Comunicacions

Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions s’han
de dur a terme, preferiblement, per mitjans telemàtics i amb mesures de seguretat
suficients per evitar-ne la pèrdua o la còpia no autoritzada.
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Sisè.- Responsables

Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Girona la
Intervenció General de la Diputació.

Serà responsable i participarà en el projecte per part de l’Ajuntament de Motril la
Intervenció de l’Ajuntament de Motril.

Setè.- Causes d’extinció

No obstant el que s’ha dit anteriorment, seran causes d’extinció anticipada de la
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat
sobrevinguda, legal o material de l’execució de les accions que en constitueixen
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.

Vuitè.- Eficàcia i publicitat

El conveni obliga des del moment de la seva signatura.

La Diputació de Girona ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de
cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Motril al butlletí oficial de la comunitat
autònoma o de la província corresponent.

Novè.- Naturalesa jurídica

Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa
és la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les
parts.

Les parts accepten les clàusules d’aquest document i, com a prova de conformitat, el
signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document.

Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec], [nom i cognoms], Motril, Per Ajuntament
de Motril, càrrec], [nom i cognoms]”

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

TERCER. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Motril i al Servei d’Assistència
en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona.

18. JG1011/000008/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Intervenció (010): Títol: Aprovar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de
Granollers (Barcelona) per al subministrament de documentació per a
l'exercici del control intern a les entitats locals (exp. 2020/1790)
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El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació.

Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex,
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la
demarcació de Girona, amb 130 municipis amb una població inferior als 1.000
habitants (59 %) i únicament 21 amb una població superior als 10.000 habitants (9 %),
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals
de Girona.

En el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals, la Diputació de Girona, d’acord amb el preveu el seu Pla
de Serveis, ha elaborat models de documentació i informes que permeten
sistematitzar part de la funció interventora i del control financer, oferint als municipis
de la seva província:

 L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.

 Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems
fixats a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.

 Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció
interventora.

 L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de
l’RCIL.

 Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer.

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament
de Granollers, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i
permet  l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent.

La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Granollers.
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La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies.

Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal:

“INFORME DEL CENTRE GESTOR INTERVENCIÓ
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Granollers (Barcelona) per al subministrament de documentació per a
l’exercici del control intern a les entitats locals

ANTECEDENTS

Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, modificat en
les sessions plenàries del 15 de maig de 2018 i el 17 de setembre de 2019, el Pla de
Serveis de la Diputació de Girona d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les
Entitats Locals, que té com a finalitat assessorar en el procés d’implantació del Reial
decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de
les entitats del sector públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els
procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.

Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat
models de documentació i informes que faciliten el desenvolupament de les tasques
derivades de la funció interventora i del control financer.

Que l’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona
per poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer utilitzant
els models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència en
l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.

Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern
amb l’Ajuntament de Granollers per detallar els compromisos de la Diputació de
Girona i garantir el bon ús de la documentació transferida.

S’INFORMA

Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.

Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 18 de juliol de
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2019 de delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 23
de juliol de 2019 i publicat al BOP núm. 164 de 27 d’agost de 2019.

D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Granollers (Barcelona) per al subministrament de documentació per a l’exercici del
control intern a les entitats locals.”

D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat d’Assistència als Municipis, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Granollers i, del següent tenor literal:

“Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona
i l’Ajuntament de Granollers (Barcelona) per al subministrament de
documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals

Parts que intervenen:

Per una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu
president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi
Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern
de data [data de la Junta de Govern].

I, per l’altra, l’Ajuntament de Granollers, amb NIF P0808700I representat per [càrrec],
[nom i cognoms], assistit per [càrrec], [nom i cognoms].

Exposen:

El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic local (RCIL), té per objecte el desenvolupament
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació.

Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex,
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la
demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines,
prioritàriament a les de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un
servei d’assistència en control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control
intern a les entitats locals de Girona.

La Diputació de Girona, d’acord amb el que preveu el seu Pla de Serveis, ofereix als
municipis de la seva província:

 L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
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 Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems
fixats a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.

 Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció
interventora.

 L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de
l’RCIL.

 Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer.

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament
de Granollers, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i
permet  l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent.

Aquest conveni interadministratiu s’empara en l’article 47, apartats 1 i 2.a, de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix  la possibilitat
de subscriure convenis entre dues o més administracions públiques, en els quals es
pot incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d’una altra Administració
Pública, per a l’exercici de les competències pròpies o delegades. Atès que l’objecte
del conveni és el subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a
les entitats locals, està inclòs en les competències pròpies de la Diputació.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni i, a tal efecte,

Acorden:

Primer.- Objecte

Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les
entitats del sector públic local (RCIL), que té per objecte el desenvolupament
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la finalitat
del qual és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació.

Segon.- Durada

La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord exprés
d’ambdues parts, a partir de la data en què es signi.

Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona
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Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons sigui
procedent:

d) Models de documentació per a l’aprovació i aplicació del model de control intern,
així com per a la tramesa dels resultats del control intern de l’exercici, disponibles
prèviament per a les entitats locals adherides al Servei d’Assistència en l’Exercici
del Control Intern a les Entitats Locals (SCI).

e) Per a l’exercici de la funció interventora:
 L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en

règim de requisits bàsics.
 Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada adaptades prèviament als

extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de
la funció interventora en règim de requisits bàsics.

 Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció
interventora, disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI.

f) Per a l’exercici del control financer:
 L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent,

previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica
del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article
32.1.d de l’RCIL.

 Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer,
disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI.

La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del
coneixement transferit.

Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Granollers

Els compromisos de l’Ajuntament de Granollers són els següents:

d) Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, únicament per al
desenvolupament de les tasques de control intern del seu sector institucional, i no
cedir-la a tercers per a cap finalitat, i específicament la comercial.

e) Vetllar per tal que la utilització de la documentació transferida per la Diputació de
Girona, quan s’inclogui en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor
i es reservi a la finalitat autoritzada.

f) Remetre a la Diputació de Girona, si es considera oportú, una memòria anual  que
inclogui propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva
implementació, amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les
qüestions que vagin sorgint.

Cinquè.- Comunicacions
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Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions s’han
de dur a terme, preferiblement, per mitjans telemàtics i amb mesures de seguretat
suficients per evitar-ne la pèrdua o la còpia no autoritzada.

Sisè.- Responsables

Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Girona la
Intervenció General de la Diputació.

Serà responsable i participarà en el projecte per part de l’Ajuntament de Granollers la
Intervenció de l’Ajuntament de Granollers

Setè.- Causes d’extinció

No obstant el que s’ha dit anteriorment, seran causes d’extinció anticipada de la
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat
sobrevinguda, legal o material de l’execució de les accions que en constitueixen
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.

Vuitè.- Eficàcia i publicitat

El conveni obliga des del moment de la seva signatura.

La Diputació de Girona ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de
cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers al butlletí oficial de la
comunitat autònoma o de la província corresponent.

Novè.- Naturalesa jurídica

Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa
és la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les
parts.

Les parts accepten les clàusules d’aquest document i, com a prova de conformitat, el
signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document.

Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec], [nom i cognoms], Granollers, Per
l’Ajuntament de Granollers, càrrec], [nom i cognoms]”

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

TERCER. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Granollers i al Servei
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona.

19. JG1011/000006/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Informar sobre l'expedient de constitució
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de l'Agrupació dels Ajuntaments de Vilajuïga i Pontós pel sosteniment del
lloc de Secretaria - Intervenció (exp. 2020/1239)

Amb data 23 de gener de 2020 (RE 2020-001505-2), s’han rebut el certificat de
l’Ajuntament de Pontós, relatiu a l’acord del ple adoptat per part de l’Ajuntament de
Pontós, de data 16 de gener de 2020 pel qual  s’acorda aprovar inicialment l’expedient
de constitució de l’agrupació dels ajuntaments de Pontós i Vilajuïga, per al
sosteniment del lloc de Secretaria - Intervenció.

En el mateix acord, s’acorda remetre l’expedient a la Diputació de Girona, per a
l’emissió del corresponent informe, d’acord amb l’article 9.2 darrer paràgraf, del Reial
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local, amb habilitació de caràcter nacional.

Posteriorment i amb data 4 de febrer de 2020 (RE 2020-002804-2), s’aporta el
certificat de l’acord del ple de l’Ajuntament de Vilajuïga, de data 3 de febrer de 2020,
segons el qual també s’aprova inicialment l’expedient de constitució de l’esmentada
agrupació així com la dels seus estatuts.

De la lectura i valoració de l’expedient i un cop examinats també els estatuts de
l’agrupació, hom dedueix que no concorre cap raó obstativa que impedeixi la
constitució de l’agrupació en els termes sol·licitats pels dos municipis referenciats.

Vist l’informe del Cap de Servei de la Secretaria que informa favorablement la
constitució de l’agrupació de municipis entre els ajuntaments de Pontós i Vilajuïga,
d’acord amb l’article 9 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d’administració local, amb habilitació de caràcter
nacional

D’acord amb allò que s’ha exposat i de conformitat amb la resolució de la presidència
de data 19 d’agost de 2019 (Expedient 2019/6186) de delegació d’atribucions a favor
de la Junta de Govern, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

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

SEGON. NOTIFICAR l’acord als Ajuntaments de Pontós i Vilajuïga.

20. JG1011/000007/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Informar sobre l'Agrupació dels
ajuntaments de Montagut i Oix, i Tortellà, per al manteniment en comú del
lloc de Secretaria - Intervenció (exp. 2020/1241)

Amb data 15 de gener de 2020 (RE 2020000845-2), s’ha rebut el certificat de
l’Ajuntament de Montagut i Oix, relatiu a l’acord del ple adoptat per part del ple del
propi ajuntament, de data 26 de novembre de 2019 pel qual s’acorda aprovar
inicialment l’expedient de constitució de l’agrupació dels ajuntaments de Montagut i
Oix, i Tortellà, per al sosteniment del lloc de Secretaria Intervenció. Posteriorment,
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també s’ha rebut el certificat de l’acord del ple de data 28 de novembre de 2019, de
l’Ajuntament de Tortellà, de contingut anàleg.

En els mateixos acords, s’acorda remetre l’expedient a la Diputació de Girona, per a
l’emissió del corresponent informe, d’acord amb l’article 9.2 darrer paràgraf, del Reial
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local, amb habilitació de caràcter nacional.

De la lectura i valoració de l’expedient i un cop examinats també els estatuts de
l’agrupació, hom dedueix que no concorre cap raó obstativa que impedeixi la
constitució de l’agrupació en els termes sol·licitats pels dos municipis referenciats.

L’informe emès per part del cap del servei de Secretaria és favorable en relació amb
la constitució de l’agrupació de municipis entre els ajuntaments de Montagut i Oix, i
Tortellà, d’acord amb l’article 9 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local, amb habilitació de
caràcter nacional

D’acord amb allò que s’ha exposat i de conformitat amb la resolució de la Presidència
de data 19 d’agost de 2019 (Expedient 2019/6186) de delegació d’atribucions a favor
de la Junta de Govern, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

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

SEGON. NOTIFICAR l’acord als Ajuntaments de Montagut i Oix, i Tortellà.

21. JG1011/000001/2020-PDDPE; Proposta dip. del. Programes Europeus;
Servei programes europeus (029): Aprovació del conveni amb l'Auntament
de Sant Joan de les Abadesses pel projecte "Recuperació del Molí petit"
(exp. 2018/5748)

Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, en què
es seleccionava i es preveia el cofinançament del projecte “Recuperació del molí
fariner ‛Molí petit’ per activitats divulgatives i docents”, en cas de ser aprovat per la
Generalitat de Catalunya, en els termes següents:

Expedient Entitat NIF Puntu
ació

obting
uda

Pres-supo
st         (€)

(IVA
inclòs)

Despesa
subvencio_

nable (€)
(màxim

400.000 €)

Aportació de
la Diputació

(25 %
despesa
elegible)

2018/5748

Aj. de
Sant

Joan les
Abadess

es

P1717700G 19,75 197.929,97 163.578,48 40.894,62
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Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents
convenis amb els ens locals beneficiaris.

Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
(PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 7892, de data 7 de
juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament
FEDER de 81.789,24 €.

Vist que l’òrgan competent per a l'aprovació del conveni i de la disposició de la
despesa és la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 9.3 del Reglament Orgànic i
cartipàs de la Diputació de Girona, en la seva darrera versió aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019.

Vist l’informe favorable del cap del Servei de Programes Europeus, la Junta de
Govern, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pel cofinançament i les condicions
d’execució i lliurament del projecte “Recuperació del molí fariner ‛Molí petit’ per
activitats divulgatives i docents” del municipi de Sant Joan de les Abadesses, el literal
del qual diu:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT SANT JOAN DE LES ABADESSES PEL COFINANÇAMENT I LES
CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RECUPERACIÓ DEL MOLÍ
FARINER ‛MOLÍ PETIT’ PER ACTIVITATS DIVULGATIVES I DOCENTS
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la pujada Sant Martí, 4-5,
17004 - Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Girona del dia ... de ... de 2020.

El Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde de Sant Joan de les Abadesses, per nomenament
del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la plaça Major, 3,
17860 - Sant Joan de les Abadesses, amb NIF P1717700G.

Antecedents

1. Vista l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i
vista la Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre la
convocatòria per part del Departament de Presidència.
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2. Vist que la Diputació de Girona, el dia 19 de desembre de 2017, BOP núm. 4,
anunci 3, va aprovar les bases específiques reguladores del procés de
selecció i d’execució dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i
altres ens locals a presentar a la segona convocatòria (Ordre PRE/105/2018,
de 2 de juliol) del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya
Eixos 4 i 6 del FEDER.

3. Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 57, anunci 2526, de 21 de març
de 2018 i BOP Núm. 72, DE 13 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses va presentar el projecte de recuperació del molí fariner ‛Molí
petit’ per activitats divulgatives i docents.

4. Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018,
en que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte, en
cas de ser aprovat per la Generalitat de Catalunya,  en els següents termes:

Expedient Entitat NIF Puntuació
obtinguda

Pres-sup
ost       
(€) (IVA
inclòs)

Despesa
subvencionabl
e  (€) (màxim

400.000 €)

Aportació de
la Diputació

(25 %
despesa
elegible)

2018/5748

Aj. de
Sant Joan

les
Abadesse

s

P1717700G 19,75 197.929,9
7 163.578,48 40.894,62

5. Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de
les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.

6. Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, (PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm.
7892, de data 7 de juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de
les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li
atorga un cofinançament FEDER de 81.789,24 €.

7. Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).

8. Vist que la Diputació de Girona, per al bon funcionament del projecte, portarà a
terme, amb els seus propis recursos, la direcció de les obres i el seguiment
administratiu i econòmic del projecte.

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

Pactes
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Primer. Finalitat de la col·laboració
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions d’execució
del projecte  “Recuperació del molí fariner ‛Molí petit’ per activitats divulgatives i
docents”, indicades anteriorment i que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi
a realitzar la seva contractació i adjudicació a la Diputació de Girona, així com del
pagament de l’import cofinançat per l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses,
corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució material, més el 13 % de
despeses generals i el 6 % de benefici industrial, i més el 21 % d’IVA del total del
projecte, als efectes del que disposen els articles 116.5 i 323.5  de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les
AAPP.

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el
preu de licitació de les obres i la distribució de finançament és la següent:

Taula 1
EXECUCIÓ DEL PROJECTE TOTAL
Inversió en infraestructura 185.461,94 €
Contractació de serveis, assistència,
consultoria, formació o altres 12.468,03 €

TOTAL EXECUCIÓ DEL PROJECTE 197.929,97 €
Taula 2

FINANÇAMENT TOTAL
FEDER 81.789,24 €
Ajuntament 75.246,11 €
Diputació de Girona 40.894,62 €
TOTAL 197.929,97 €

Segon. Obligacions econòmiques
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses haurà d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen,
en els exercicis pressupostaris corresponents a la durada del conveni que consta al
pacte setè, mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació de la despesa.

El detall de l’aportació econòmica de l’Ajuntament és el que figura a les taules
anteriors. Aquest import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del
projecte d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir
majors despeses per la realització del projecte indicat degudament tramitades
conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per la Diputació
de Girona i per l’entitat conveniada en proporció a les respectives aportacions fixades
a les taules 2 i 3. En el cas que es produeix una menor despesa es procedirà d’igual
forma.

La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’ajuntament
al finançament del contracte adjudicat de l’actuació a dalt esmentada.
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L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es compromet a notificar a la Diputació
de Girona la generació d’ingressos nets derivats de l’explotació de la instal·lació,
d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 1303/2013.

Tercer. Terminis de pagament
Un cop formalitzat el contracte, la Diputació de Girona comunicarà a l’Ajuntament
signant d’aquest conveni, els referits imports d’adjudicació i els imports a abonar a la
Diputació de Girona, ajustant els càlculs establerts en el punt primer i segon d’aquest
conveni.

En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses haurà d’abonar a la Diputació de Girona, la quantitat
corresponent a la primera anualitat (2020). L’import corresponent a la segona i última
anualitat (2021) s’abonarà en el termini de dos mesos des de la notificació de la
certificació final d’obra, en que s’ajustarà al cost d’aquesta.

Una vegada finalitzada l'obra, es trametrà còpia de les corresponents factures a
l'Ajuntament, per a la justificació d'aquesta despesa.

Quart. Titularitat
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5
anys, a comptar de l’endemà de la recepció de l’obra i/o dels bens.

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses posa a disposició de la Diputació de
Girona, lliure de càrregues i gravàmens, els terrenys i edificis necessaris per executar
l’obra.

Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà l’obra i
els béns al municipi signant del conveni, fent constar que els ha d’afectar de forma
necessària a l’ús de la instal·lació objecte d’aquest conveni . Aquesta operació s’haurà
de reflectir en el corresponent inventari de béns municipal, així com en el Registre de
la Propietat.

Pel que fa a l’explotació, manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions, fins que
la Diputació de Girona no en traspassi la titularitat als ajuntaments, aniran a càrrec de
l’ajuntament conveniat.

Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica
En fase d’execució de la contractació la Diputació de Girona serà l’òrgan de
contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès
públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.

Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada,
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució
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convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució.

La Diputació de Girona assumirà la direcció tècnica de l’execució de l’obres i els
treballs tècnics de seguretat i salut laboral amb recursos propis. La direcció de l’obra
comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització.

Els responsables del contracte en el marc de les seves respectives competències
seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les estipulacions
contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de
base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del Títol II del text
refós de la llei de contractes del sector públic i demés normativa concordant.

Sisè. Seguiment
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de
Programes Europeus.

Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per quatre persones, dues per
cadascun dels signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i
garantir la correcta execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules.
També tindrà com a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni.
Aquesta Comissió no tindrà personalitat jurídica.

La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries.
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president de la Diputació
de Girona o quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els acords hauran d’ésser
aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni.

Setè. Durada
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista
és pels anys 2020 i 2021.

El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini
d’un any. La pròrroga serà excepcional.

Vuitè. Normativa legal
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

Novè. Publicitat del Conveni
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de
col·laboració interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal
de Transparència de la Diputació de Girona.
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Desè. Formes d’extinció del Conveni
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per
les següents causes:

a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
b) Per finalització de la seva vigència.
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció

d’oposar-se a la pròrroga.

Onzè. Compensació
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol
concepte, amb la Diputació de Girona.

Dotzè. Litigis
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un
cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta.
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Tretzè. Clàusula d’atribució de competències
En relació a aquest conveni, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i de
l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, quan s’hagi de procedir a realitzar a
posteriori correccions d’errades materials, aritmètiques i modificacions no
substancials, es podran resoldre per resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de
celeritat i simplificació del procediment administratiu.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni de col·laboració, per
duplicat i a un sol efecte.”

SEGON. Facultar al president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a
terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del
procediment administratiu.

TERCER. Traslladar aquest acord a l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

22. JG1011/000003/2020-PDDPE; Proposta dip. del. Programes Europeus;
Servei programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració
amb l'Auntament de Figueres per al cofinançament i les condicions
d'execució i lliurament del projecte de millora de l'eficiència energètica
dels CEIP Joaquim Cusí, i Pous i Pagès (exp.2016/1707)

Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es
selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els termes
següents:
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Exp. Entitat NIF Puntua-
ció

obtin-gu

da

Pressupost
(€) (IVA
inclòs)

Despesa elegible
(€) (sense IVA i

aplicant, si escau,

la base 7.4; topall
de l’1,25 de la

mitjana)

Aportació de
la Diputació

(25 %

despesa
elegible)

SP/41/
1707 Figueres P1707200J 8,65 281.707,24 232.815,90 58.203,97

Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents
convenis amb els ens locals beneficiaris.

Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017,
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 116.407,95 €.

Vist que l’òrgan competent per a l'aprovació del conveni i de la disposició de la
despesa és la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 9.3 del Reglament Orgànic i el
cartipàs de la Diputació de Girona, en la seva darrera versió aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019.

Vist l’informe favorable del cap del Servei de Programes Europeus i la fiscalització
realitzada d’acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Figueres pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament del
projecte de millora de l’eficiència energètica dels CEIP Joaquim Cusí, i Pous i Pagès
del municipi de Figueres, el literal del qual diu:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
DELS CEIP JOAQUIM CUSÍ I POUS I PAGÈS DEL MUNICIPI DE FIGUERES
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la pujada Sant Martí, 4-5,
17004 - Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Girona del dia ... de ... de 2020.
La Sra. Agnès Lladó i Saus, alcaldessa de Figueres, per nomenament del Ple de
l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la Plaça de l'Ajuntament, 12,
17600 Figueres, amb NIF P1707200J.
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Antecedents
1. Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases

reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació
Administracions Públiques i Habitatge .

2. La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar
les bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució dels
projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a
la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER.

3. Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016,
l’Ajuntament de Figueres va presentar el projecte de millora de l’eficiència
energètica dels CEIP Joaquim Cusí i Pous i Pagès.

4. Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en
que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els
següents termes:

Exp. Entitat NIF Puntua-
ció

obtin-gu
da

Pressupost
(€) (IVA
inclòs)

Despesa elegible
(€) (sense IVA i

aplicant, si escau,
la base 7.4; topall

de l’1,25 de la
mitjana)

Aportació de
la Diputació

(25 %
despesa
elegible)

SP/41/
1707 Figueres P1707200J 8,65 281.707,24 232.815,90 58.203,97

5. Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de
les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.

6. Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6,
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de
116.407,95 €.

7. Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).

8. Vist que per al bon funcionament del projecte es creu convenient que la
direcció d’obres i el seguiment administratiu i econòmic el dugui a terme la
Diputació de Girona, la Diputació de Girona encarregar la direcció de les obres
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per mitjà d’un contracte extern i el repercutirà a l’Ajuntament signant d’aquest
conveni. El cost estimat és el recollit en la taula següent:

DIRECCIÓ DE LES OBRES TOTAL
Direcció de les obres d’adequació dels CEIP Joaquim Cusí
i Pous i Pagès de Figueres i treballs de seguretat i salut
laboral.

5.000,00 €

TOTAL DESPESES 5.000,00 €
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni, d’acord amb els següents

Pactes
Primer. Finalitat de la col·laboració
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions d’execució
del projecte de millora de l’eficiència energètica dels CEIP Joaquim Cusí i Pous i
Pagès, indicades anteriorment i que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a
realitzar la seva contractació i adjudicació a la Diputació de Girona, així com del
pagament de l’import cofinançat per l’Ajuntament de Figueres, corresponent al 25 %
del total del pressupost d’execució material, més el 13 % de despeses generals i el 6
% de benefici industrial, i més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que
disposen els articles 116.5 i 323.5  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP.
A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el
preu de licitació de les obres i dels subministraments i la distribució de finançament és
la següent:

Taula 1
EXECUCIÓ DEL PROJECTE TOTAL

A) Inversió en infraestructura 281.707,24
€

TOTAL EXECUCIÓ DEL PROJECTE 281.707,24
€

Taula 2

FINANÇAMENT TOTAL

FEDER 116.407,95
€

Ajuntament 107.095,32
€

Diputació de Girona 58.203,97
€

TOTAL 281.707,24
€
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A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del
servei de direcció de les obres, de seguiment de la renovació de l’enllumenat i dels
treballs de seguretat i salut laboral:

Taula 3

DIRECCIÓ DE LES OBRES TOTAL
Direcció de les obres d’adequació dels CEIP Joaquim
Cusí i Pous i Pagès de Figueres i treballs de
seguretat i salut laboral.

5.000,00 €

TOTAL DESPESES 5.000,00 €

Segon. Obligacions econòmiques
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament de Figueres
haurà d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, en els exercicis
pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació
de la despesa.
El detall de l’aportació econòmica de l’Ajuntament és el que figura a les taules
anteriors. Aquest import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del
projecte d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir
majors despeses per la realització del projecte indicat degudament tramitades
conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per la Diputació
de Girona i per l’entitat signant d’aquest conveni en proporció a les respectives
aportacions fixades a les taules 2 i 3. En el cas que es produeix una menor despesa
es procedirà d’igual forma.
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’ajuntament
al finançament del contracte adjudicat de l’actuació a dalt esmentada.
L’Ajuntament de Figueres es compromet a notificar a la Diputació de Girona la
generació d’ingressos nets derivats de l’explotació, d'acord amb el que estableix
l'article 61 del Reglament (UE) 1303/2013.

Tercer. Terminis de pagament
Un cop formalitzat el contracte, la Diputació de Girona comunicarà a l’Ajuntament
signant d’aquest conveni, els referits imports d’adjudicació i els imports a abonar a la
Diputació de Girona, ajustant els càlculs establerts en el punt primer i segon d’aquest
conveni.
En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament
de Figueres haurà d’abonar a la Diputació de Girona, la quantitat corresponent a la
primera anualitat (2020). Per a la realització de l’últim abonament (2021) s’esperarà a
la certificació final d’obra i s’ajustarà al cost d’aquesta.

Quart. Titularitat
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5
anys, a comptar de l’endemà de la recepció de l’obra i/o dels bens.
L’Ajuntament de Figueres posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de
càrregues i gravàmens, els terrenys i edificis necessaris per executar l’obra.
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Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà l’obra i
els béns al municipi signant del conveni, fent constar que els ha d’afectar de forma
necessària a l’ús de la instal·lació objecte d’aquest conveni . Aquesta operació s’haurà
de reflectir en el corresponent inventari de béns municipal, així com en el Registre de
la Propietat.
Pel que fa a l’explotació, manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions, fins que
la Diputació de Girona no en traspassi la titularitat als ajuntaments, aniran a càrrec de
l’ajuntament signant d’aquest conveni.

Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica
En fase d’execució de la contractació la Diputació de Girona serà l’òrgan de
contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès
públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada,
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució.
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització.
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a
les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al
capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés
normativa concordant.

Sisè. Seguiment
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de
Programes Europeus.
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no
tindrà personalitat jurídica.
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries.
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president de la Diputació
de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els acords hauran d’ésser
aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni.

Setè. Durada
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista
és pels anys 2020 i 2021.
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El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini
d’un any. La pròrroga serà excepcional.

Vuitè. Normativa legal
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

Novè. Publicitat del conveni
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de
col·laboració interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal
de Transparència de la Diputació de Girona.

Desè. Formes d’extinció del Conveni
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per
les següents causes:

e) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
f) Per finalització de la seva vigència.
g) Pel compliment del contingut d’aquest conveni
h) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció

d’oposar-se a la pròrroga.

Onzè. Compensació
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol
concepte, amb la Diputació de Girona.

Dotzè. Litigis
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un
cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta.

Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració.”

SEGON. Facultar al president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a
terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del
procediment administratiu.

TERCER. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Figueres.
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23. JG1011/000004/2020-PDDPE; Proposta dip. del. Programes Europeus;
Servei programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració
amb l'Ajuntament de Celrà pel cofinançament i les condicions d'execució i
lliurament del projecte "Parc de la torre de Celrà, centre d'interpretació de
l'ENP de les Gavarres" (exp. 2018/5785)

Expedient Entitat NIF Puntua
ció

obtingu
da

Pressupost
€) (IVA
inclòs)

Despesa
subvencionable

(€) (màxim
400.000 €)

Aportació de la
Diputació (25 %

despesa
elegible)

2018/5785 AJ. DE
CELRÀ P1705400H 22,00 536.489,32 400.000,00 100.000,00

Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, en que
es seleccionava i es preveia el cofinançament del projecte “Parc de la torre de Celrà,
centre d'interpretació de l'ENP de les Gavarres”, en cas de ser aprovat per la
Generalitat de Catalunya, en els termes següents:

Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents
convenis amb els ens locals beneficiaris.

Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
(PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 7892, de data 7 de
juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament
FEDER de 200.000 €.

Vist que l’òrgan competent per a l'aprovació del conveni i de la disposició de la
despesa és la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 9.3 del Reglament Orgànic i
cartipàs de la Diputació de Girona, en la seva darrera versió aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019.

Vist l’informe favorable del cap del Servei de Programes Europeus i la fiscalització
realitzada d’acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Celrà pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament del
projecte “Parc de la torre de Celrà, centre d'interpretació de l'ENP de les Gavarres” del
municipi de Celrà, el literal del qual diu:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT CELRÀ PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL PARC DE LA TORRE DE CELRÀ, CENTRE
D'INTERPRETACIÓ DE L'ENP DE LES GAVARRES
Parts
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Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019,  amb domicili a la pujada Sant Martí, 4-5,
17004 - Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Girona del dia ... de ... de 2020.

Daniel Cornellà i Detrell, alcalde de Celrà, per nomenament del Ple de l’Ajuntament
del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la carretera de Juià, 48, 17460 - Celrà, amb
NIF P1705400H, assistit per la secretària de la Corporació, Rosa M. Melero Agea, i
facultat per aquest acte per l'acord del Ple de l'Ajuntament de Celrà del dia
_________...
Antecedents

1. Vista l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i
vista la Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre la
convocatòria per part del Departament de Presidència.

2. Vist que la Diputació de Girona, el dia 19 de desembre de 2017, BOP núm. 4,
anunci 3, va aprovar les bases específiques reguladores del procés de
selecció i d’execució dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i
altres ens locals a presentar a la segona convocatòria (Ordre PRE/105/2018,
de 2 de juliol) del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya
Eixos 4 i 6 del FEDER.

3. Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 57, anunci 2526, de 21 de març
de 2018 i BOP Núm. 72, DE 13 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Celrà va
presentar el projecte del Parc de la torre de Celrà, centre d'interpretació de
l'ENP de les Gavarres.

4. Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018,
en que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte, en
cas de ser aprovat per la Generalitat de Catalunya,  en els següents termes:

Expedient Entitat NIF Puntuac
ió

obtingu
da

Pressupost
    (€) (IVA

inclòs)

Despesa
subvenciona

ble  (€)
(màxim

400.000 €)

Aportació de
la Diputació

(25 %
despesa
elegible)

2018/5785 AJ. DE
CELRÀ P1705400H 22,00 536.489,32 400.000,00 100.000,00

5. Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de
les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.

6. Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, (PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm.
7892, de data 7 de juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de
les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li
atorga un cofinançament FEDER de 200.000,00 €.

7. Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions



91
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).

8. Vist que la Diputació de Girona, per al bon funcionament del projecte, portarà a
terme, amb els seus propis recursos, la direcció de les obres i el seguiment
administratiu i econòmic del projecte.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni, d’acord amb els següents
Pactes
Primer. Finalitat de la col·laboració
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions d’execució
del projecte “Parc de la torre de Celrà, centre d'interpretació de l'ENP de les
Gavarres”, indicades anteriorment i que l’Ajuntament signant d’aquest conveni
autoritzi a realitzar la seva contractació i adjudicació a la Diputació de Girona, així com
del pagament de l’import cofinançat per l’Ajuntament de Celrà, corresponent al 25 %
del total del pressupost d’execució material, més el 13 % de despeses generals i el 6
% de benefici industrial, i més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que
disposen els articles 116.5 i 323.5  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP.
A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el
preu de licitació de les obres i la distribució de finançament és la següent:
Taula 1

EXECUCIÓ DEL PROJECTE TOTAL

Inversió en infraestructura 536.489,32
€

TOTAL EXECUCIÓ DEL PROJECTE 536.489,32
€

Taula 2
FINANÇAMENT TOTAL

FEDER 200.000,00
€

Ajuntament 236.489,32
€

Diputació de Girona 100.000,00
€

TOTAL 536.489,32
€

Segon. Obligacions econòmiques
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament de Celrà haurà
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, en els exercicis
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pressupostaris corresponents a la durada del conveni que consta al pacte setè,
mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació de la despesa.
El detall de l’aportació econòmica de l’Ajuntament és el que figura a les taules
anteriors. Aquest import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del
projecte d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir
majors despeses per la realització del projecte indicat degudament tramitades
conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per la Diputació
de Girona i per l’ajuntament que signa aquest conveni,  en proporció a les respectives
aportacions fixades a la taula 2. En el cas que es produeix una menor despesa es
procedirà d’igual forma.
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’ajuntament
al finançament del contracte adjudicat de l’actuació a dalt esmentada.
L’Ajuntament de Celrà es compromet a notificar a la Diputació de Girona la generació
d’ingressos nets derivats de l’explotació de l’equipament, d'acord amb el que estableix
l'article 61 del Reglament (UE) 1303/2013.
Tercer. Terminis de pagament
Un cop formalitzat el contracte, la Diputació de Girona comunicarà a l’Ajuntament
signant d’aquest conveni, els referits imports d’adjudicació i els imports a abonar a la
Diputació de Girona, ajustant els càlculs establerts en el punt primer i segon d’aquest
conveni.
En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament
de Celrà haurà d’abonar a la Diputació de Girona, la quantitat corresponent a la
primera anualitat (2020). L’import corresponent a la segona i última anualitat (2021)
s’abonarà en el termini de dos mesos des de la notificació de la certificació final
d’obra, en que s’ajustarà al cost d’aquesta.
Una vegada finalitzada l'obra, es trametrà còpia de les corresponents factures a
l'Ajuntament, per a la justificació d'aquesta despesa.
Quart. Titularitat
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5
anys, a comptar de l’endemà de la recepció de l’obra i/o dels bens.
L’Ajuntament de Celrà posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues
i gravàmens, els terrenys i edificis necessaris per executar l’obra.
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà l’obra i
els béns al municipi signant del conveni, fent constar que els ha d’afectar de forma
necessària a l’ús de la instal·lació objecte d’aquest conveni . Aquesta operació s’haurà
de reflectir en el corresponent inventari de béns municipal, així com en el Registre de
la Propietat.
Pel que fa a l’explotació, manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions, fins que
la Diputació de Girona no en traspassi la titularitat als ajuntaments, aniran a càrrec de
l’ajuntament que signa aquest conveni.
Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica
En fase d’execució de la contractació la Diputació de Girona serà l’òrgan de
contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès
públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada,
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del
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contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució.
La Diputació de Girona assumirà la direcció tècnica de l’execució de l’obres i els
treballs tècnics de seguretat i salut laboral amb recursos propis. La direcció de l’obra
comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització.
Els responsables del contracte en el marc de les seves respectives competències
seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les estipulacions
contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de
base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del Títol II del text
refós de la llei de contractes del sector públic i demés normativa concordant.
Sisè. Seguiment
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de
Programes Europeus.
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per quatre persones, dues per
cadascun dels signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i
garantir la correcta execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules.
També tindrà com a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni.
Aquesta Comissió no tindrà personalitat jurídica.
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries.
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president de la Diputació
de Girona o quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els acords hauran d’ésser
aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni.
Setè. Durada
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista
és pels anys 2020 i 2021.
El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini
d’un any. La pròrroga serà excepcional.
Vuitè. Normativa legal
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Novè. Publicitat del Conveni
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de
col·laboració interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal
de Transparència de la Diputació de Girona.
Desè. Formes d’extinció del Conveni
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per
les següents causes:

a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
b) Per finalització de la seva vigència.
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció

d’oposar-se a la pròrroga.
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Onzè. Compensació
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol
concepte, amb la Diputació de Girona.
Dotzè. Litigis
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un
cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta.
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències
En relació a aquest conveni, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i de
l’ajuntament de Celrà, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori correccions
d’errades materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre
per resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del
procediment administratiu.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni de col·laboració.”

SEGON. Facultar al president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a
terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del
procediment administratiu.

TERCER. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Celrà.

24. JG1011/000005/2020-PDDPE; Proposta dip. del. Programes Europeus;
Servei programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració
amb l'Ajuntament de Celrà per al cofinançament i les condicions
d'execució i lliurament del projecte "Dues instal·lacions fotovoltaiques per
autoconsum instantani a les piscines i a la fàbrica Pagans" (exp.
2018/5760)

Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, en que
es seleccionava i es preveia el cofinançament del projecte de “Dues instal·lacions
fotovoltaiques per autoconsum instantani a les piscines i a la fàbrica Pagans del
municipi de Celrà”, en els termes següents:

Expedient Entitat NIF Puntua
ció

obtingu
da

Despesa
subvencion

able (€)
(IVA inclòs)

Despesa
subvenciona

ble  (€) (
sense IVA)

Aportació de
la Diputació

(25 % despesa
elegible)

2018/5760 AJ. DE
CELRÀ

P1705400
H 5,11 44.951,12 37.149,69 9.287,42

Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents
convenis amb els ens locals beneficiaris.
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Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
(PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 7892, de data 7 de
juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament
FEDER de 18.574,84 €.

Vist que l’òrgan competent per a l'aprovació del conveni i de la disposició de la
despesa és la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 9.3 del Reglament Orgànic i
cartipàs de la Diputació de Girona, en la seva darrera versió aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019.

Vist l’informe favorable del cap del Servei de Programes Europeus i la fiscalització
realitzada d’acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Celrà pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament del
projecte de “Dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum instantani a les
piscines i a la fàbrica Pagans del municipi de Celrà”, el literal del qual diu:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT CELRÀ PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE  DE DUES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES
PER AUTOCONSUM INSTANTANI A LA PISCINA I FÀBRICA PAGANS

Parts

Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la pujada Sant Martí, 4-5,
17004 -  Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació,
Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Girona del dia ... de ... de 2020.

Daniel Cornellà i Detrell, alcalde de Celrà, per nomenament del Ple de l’Ajuntament
del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la carretera de Juià, 48, 17460 - Celrà, amb
NIF P1705400H, assistit per la secretària de la Corporació, Rosa M. Melero Agea, i
facultat per aquest acte per l'acord del Ple de l'Ajuntament de Celrà del dia
_________..

Antecedents

1. Vista l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i
vista la Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre la
convocatòria per part del Departament de Presidència.

2. Vist que la Diputació de Girona, el dia 19 de desembre de 2017, BOP núm. 4,
anunci 3, va aprovar les bases específiques reguladores del procés de
selecció i d’execució dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i
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altres ens locals a presentar a la segona convocatòria (Ordre PRE/105/2018,
de 2 de juliol) del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya
Eixos 4 i 6 del FEDER.

3. Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 57, anunci 2526, de 21 de març
de 2018 i BOP Núm. 72, DE 13 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Celrà va
presentar el projecte per a dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum
instantani a la piscina i fàbrica pagans.

4. Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018,
en que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte, en
cas de ser aprovat per la Generalitat de Catalunya,  en els següents termes:

Expedien
t

Entitat NIF Puntua
ció

obtingu
da

Despesa
subvencion

able (€)
(IVA inclòs)

Despesa
subvenciona

ble  (€) (
sense IVA)

Aportació de
la Diputació

(25 % despesa
elegible)

2018/576
0

AJ. DE
CELRÀ

P1705400
H 5,11 44.951,12 37.149,69 9.287,42

5. Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de
les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.

6. Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, (PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm.
7892, de data 7 de juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de
les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li
atorga un cofinançament FEDER de 18.574,84 €.

7. Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).

8. Vist que la Diputació de Girona, per al bon funcionament del projecte, portarà a
terme, amb els seus propis recursos, la direcció de les obres i el seguiment
administratiu i econòmic del projecte.

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

Pactes

Primer. Finalitat de la col·laboració
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions d’execució
del projecte “Dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum instantani  piscines i
fàbrica Pagans”, indicades anteriorment i que l’Ajuntament signant d’aquest conveni
autoritzi a realitzar la seva contractació i adjudicació a la Diputació de Girona, així com
del pagament de l’import cofinançat per l’Ajuntament de Celrà, corresponent al 25 %
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del total del pressupost d’execució material, més el 13 % de despeses generals i el 6
% de benefici industrial, i més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que
disposen els articles 116.5 i 323.5  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP.

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el
preu de licitació de les obres i la distribució de finançament és la següent:

Taula 1

EXECUCIÓ DEL PROJECTE TOTAL

Inversió en infraestructura 44.951,12
€

TOTAL EXECUCIÓ DEL PROJECTE 44.951,12
€

Taula 2

FINANÇAMENT TOTAL

FEDER 18.574,84
€

Ajuntament 17.088,86
€

Diputació de Girona 9.287,42 €

TOTAL 44.951,12
€

Segon. Obligacions econòmiques
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament de Celrà haurà
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, en els exercicis
pressupostaris corresponents a la durada del conveni que consta al pacte setè,
mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació de la despesa.

El detall de l’aportació econòmica de l’Ajuntament és el que figura a les taules
anteriors. Aquest import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del
projecte d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir
majors despeses per la realització del projecte indicat degudament tramitades
conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per la Diputació
de Girona i per l’entitat signant d’aquest conveni en proporció a les respectives
aportacions fixades a la taula 2. En el cas que es produeix una menor despesa es
procedirà d’igual forma.

La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’ajuntament
al finançament del contracte adjudicat de l’actuació a dalt esmentada.
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L’Ajuntament de Celrà es compromet a notificar a la Diputació de Girona, la generació
d’ingressos nets, en cas que se’n produïssin, derivats de l’explotació de la instal·lació
fotovoltaica, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 1303/2013.

Tercer. Terminis de pagament
Un cop formalitzat el contracte, la Diputació de Girona comunicarà a l’Ajuntament
signant d’aquest conveni, els referits imports d’adjudicació i els imports a abonar a la
Diputació de Girona, ajustant els càlculs establerts en el punt primer i segon d’aquest
conveni.

En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament
de Celrà haurà d’abonar a la Diputació de Girona, la quantitat corresponent a la
primera anualitat (2020). L’import corresponent al segon i últim abonament (2021)
haurà de ser ingressat a la Diputació de Girona en el primer trimestre de l’any 2021 o,
en cas que s’estigués executant durant el 2021, en el termini de dos mesos des de la
notificació de la certificació final d’obra, on s’ajustarà al cost d’aquesta.

Una vegada finalitzada l'obra, es trametrà còpia de les corresponents factures a
l'Ajuntament, per a la justificació d'aquesta despesa.

Quart. Titularitat
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5
anys, a comptar de l’endemà de la recepció de l’obra i/o dels bens.

L’Ajuntament de Celrà posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues
i gravàmens, els terrenys i edificis necessaris per executar l’obra.

Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà l’obra i
els béns al municipi signant del conveni, fent constar que els ha d’afectar de forma
necessària a l’ús de la instal·lació objecte d’aquest conveni . Aquesta operació s’haurà
de reflectir en el corresponent inventari de béns municipal, així com en el Registre de
la Propietat.
Pel que fa a l’explotació, manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions, fins que
la Diputació de Girona no en traspassi la titularitat als ajuntaments, aniran a càrrec de
l’ajuntament signant d’aquest conveni.

Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica
En fase d’execució de la contractació la Diputació de Girona serà l’òrgan de
contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès
públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.

Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada,
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució
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convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució.

La Diputació de Girona assumirà la direcció tècnica de l’execució de l’obres i els
treballs tècnics de seguretat i salut laboral amb recursos propis. La direcció de l’obra
comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització.

Els responsables del contracte en el marc de les seves respectives competències
seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les estipulacions
contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de
base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del Títol II del text
refós de la llei de contractes del sector públic i demés normativa concordant.

Sisè. Seguiment
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de
Programes Europeus.

Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per quatre persones, dues per
cadascun dels signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i
garantir la correcta execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules.
També tindrà com a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni.
Aquesta Comissió no tindrà personalitat jurídica.

La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries.
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president de la Diputació
de Girona o quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els acords hauran d’ésser
aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni.

Setè. Durada
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista
és pels anys 2020 i 2021.

El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini
d’un any. La pròrroga serà excepcional.

Vuitè. Normativa legal
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

Novè. Publicitat del Conveni
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de
col·laboració interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal
de Transparència de la Diputació de Girona.
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Desè. Formes d’extinció del Conveni
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per
les següents causes:

a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
b) Per finalització de la seva vigència.
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció

d’oposar-se a la pròrroga.

Onzè. Compensació
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol
concepte, amb la Diputació de Girona.

Dotzè. Litigis
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un
cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta.

Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Tretzè. Clàusula d’atribució de competències
En relació a aquest conveni, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Girona
i de l’Ajuntament de Celrà, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori correccions
d’errades materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre
per resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del
procediment administratiu.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni de col·laboració.

SEGON. Facultar al president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a
terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del
procediment administratiu.

TERCER. Traslladar aquest acord a l’ajuntament de Celrà.

25. JG1011/000006/2020-PDDPE; Proposta dip. del. Programes Europeus;
Servei programes europeus (029): Aprovació del conveniu de col·laboració
amb l'Ajuntament de Ripoll per al cofinançament del projecte d'adequació
de l'enllumenat en les instal·lacions de les escoles Ramon Surinyac,
Tomàs Raguer i Joan Maragall (exp. 2016/830)

Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es
selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els termes
següents:
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Exp. Entitat NIF Puntua
ció

obtingu
da

Pressupos
t (€) (IVA
inclòs)

Despesa elegible
(€) (sense IVA i

aplicant, si
escau, la base
7.4; topall de
l’1,25 de la

mitjana)

Aportació
de la

Diputació
(25 %

despesa
elegible)

SP/86
2016/830 Ripoll P1715600A 10,01 81.999,28 44.875,00 11.218,75

Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents
convenis amb els ens locals beneficiaris.

Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017,
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 21.115,55 €.

Vist que l’òrgan competent per a l'aprovació del conveni i de la disposició de la
despesa és la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 9.3 del Reglament Orgànic i
cartipàs de la Diputació de Girona, en la seva darrera versió aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019.

Vist l’informe favorable del cap del Servei de Programes Europeus i la fiscalització
realitzada d’acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Ripoll pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament del
projecte d’adequació de l'enllumenat en les instal·lacions del les escoles municipals
Ramon Surinyac, Tomàs Raguer i Joan Maragall, el literal del qual diu:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE RIPOLL PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT EN LES
INSTAL·LACIONS DEL LES ESCOLES MUNICIPALS RAMON SURINYAC, TOMÀS
RAGUER I JOAN MARAGALL

Parts

Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la pujada Sant Martí, 4-5,
17004 - Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Girona del dia ... de ... de 2020.
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El Sr. Jordi Munell i Garcia, alcalde de Ripoll, per nomenament del Ple de l’Ajuntament
del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la Plaça de l'Ajuntament, 3, 17500 Ripoll,
amb NIF P1715600A.

Antecedents

1. Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació
Administracions Públiques i Habitatge .

2. La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar
les bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució dels
projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a
la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER.

3. Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016,
l’Ajuntament de Ripoll va presentar el projecte d’adequació de l'enllumenat en
les
instal·lacions del les escoles municipals Ramon Surinyac, Tomàs Raguer i
Joan Maragall.

4. Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en
que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els
següents termes:

Exp. Entitat NIF Puntua
ció

obtingu
da

Pressupos
t (€) (IVA
inclòs)

Despesa elegible
(€) (sense IVA i

aplicant, si
escau, la base
7.4; topall de
l’1,25 de la

mitjana)

Aportació
de la

Diputació
(25 %

despesa
elegible)

SP/86
2016/830 Ripoll P1715600A 10,01 81.999,28 44.875,00 11.218,75

5. Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de
les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.

6. Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6,
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de
21.115,55 €.
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7. Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).

8. Vist que per al bon funcionament del projecte es creu convenient que la
direcció d’obres i el seguiment administratiu i econòmic el dugui a terme la
Diputació de Girona, la Diputació de Girona encarregar la direcció de les obres
per mitjà d’un contracte extern i el repercutirà a l’Ajuntament signant del
conveni. El cost estimat és el recollit en la taula següent:

DIRECCIÓ DE LES OBRES TOTAL
Direcció de les obres d’adequació de les escoles de
Ripoll i treballs de seguretat i salut laboral. 5.000,00 €

TOTAL DESPESES 5.000,00 €

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

Pactes

Primer. Finalitat de la col·laboració
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions d’execució
del projecte de millora de l’eficiència energètica de diferents edificis públics de Ripoll,
indicades anteriorment i que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar
la seva contractació i adjudicació a la Diputació de Girona, així com del pagament de
l’import cofinançat per l’Ajuntament de Ripoll, corresponent al 25 % del total del
pressupost d’execució material, més el 13 % de despeses generals i el 6 % de
benefici industrial, i més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que
disposen els articles 116.5 i 323.5  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP.

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el
preu de licitació de les obres i dels subministraments i la distribució de finançament és
la següent:

Taula 1
EXECUCIÓ DEL PROJECTE TOTAL

A) Inversió en infraestructura 51.099,62
€

TOTAL EXECUCIÓ DEL PROJECTE 51.099,62
€

Taula 2

FINANÇAMENT TOTAL
FEDER 21.115,55
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€

Ajuntament 19.426,30
€

Diputació de Girona 10.557,77
€

TOTAL 51.099,62
€

A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del
servei de direcció de les obres, de seguiment de la renovació de l’enllumenat i dels
treballs de seguretat i salut laboral:

Taula 3

DIRECCIÓ DE LES OBRES TOTAL
Direcció de les obres d’adequació de les escoles de
Ripoll i treballs de seguretat i salut laboral. 5.000,00 €

TOTAL DESPESES 5.000,00 €

Segon. Obligacions econòmiques
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament de Ripoll haurà
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, en els exercicis
pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació
de la despesa.

El detall de l’aportació econòmica de l’Ajuntament és el que figura a les taules
anteriors. Aquest import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del
projecte d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir
majors despeses per la realització del projecte indicat degudament tramitades
conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per la Diputació
de Girona i per l’entitat signant del conveni en proporció a les respectives aportacions
fixades a les taules 2 i 3. En el cas que es produeix una menor despesa es procedirà
d’igual forma.

La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’ajuntament
al finançament del contracte adjudicat de l’actuació a dalt esmentada.

L’Ajuntament de Ripoll es compromet a notificar a la Diputació de Girona la generació
d’ingressos nets derivats de l’explotació, d'acord amb el que estableix l'article 61 del
Reglament (UE) 1303/2013.

Tercer. Terminis de pagament
Un cop formalitzat el contracte, la Diputació de Girona comunicarà a l’Ajuntament
signant d’aquest conveni, els referits imports d’adjudicació i els imports a abonar a la
Diputació de Girona, ajustant els càlculs establerts en el punt primer i segon d’aquest
conveni.

En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament
de Ripoll haurà d’abonar a la Diputació de Girona, la quantitat corresponent a la
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primera anualitat (2020). Per a la realització de l’últim abonament (2021) s’esperarà a
la certificació final d’obra i s’ajustarà al cost d’aquesta.

Quart. Titularitat
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5
anys, a comptar de l’endemà de la recepció de l’obra i/o dels bens.

L’Ajuntament de Ripoll posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues
i gravàmens, els terrenys i edificis necessaris per executar l’obra.

Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà l’obra i
els béns al municipi signant del conveni, fent constar que els ha d’afectar de forma
necessària a l’ús de la instal·lació objecte d’aquest conveni . Aquesta operació s’haurà
de reflectir en el corresponent inventari de béns municipal, així com en el Registre de
la Propietat.

Pel que fa a l’explotació, manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions, fins que
la Diputació de Girona no en traspassi la titularitat als ajuntaments, aniran a càrrec de
l’ajuntament signant del conveni.

Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica
En fase d’execució de la contractació la Diputació de Girona serà l’òrgan de
contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès
públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.

Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada,
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució.

La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització.

La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a
les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al
capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés
normativa concordant.

Sisè. Seguiment
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de
Programes Europeus.
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Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no
tindrà personalitat jurídica.

La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries.
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president de la Diputació
de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els acords hauran d’ésser
aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni.

Setè. Durada
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista
és pels anys 2020 i 2021.

El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini
d’un any. La pròrroga serà excepcional.

Vuitè. Normativa legal
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

Novè. Publicitat del Conveni
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de
col·laboració interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal
de Transparència de la Diputació de Girona.

Desè. Formes d’extinció del Conveni
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per
les següents causes:

a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
b) Per finalització de la seva vigència.
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció

d’oposar-se a la pròrroga.

Onzè. Compensació
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol
concepte, amb la Diputació de Girona.

Dotzè. Litigis



107
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un
cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta.

Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració.

SEGON. Facultar al president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a
terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del
procediment administratiu.

TERCER. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll.

26. JG1011/000008/2020-PDDPE; Proposta dip. del. Programes Europeus;
Servei programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Girona i l'Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot per al
cofinançament i les condicions d'execució  de les obres, per a l'adequació
del Museu de la Garrotxa (exp. 2016/971)

Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es
selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els termes
següents:

Exp. Entitat NIF Puntua-c
ió

obtin-gu
da

Pressupost
(€) (IVA
inclòs)

Despesa
elegible (€)
(sense IVA i
aplicant, si

escau, la base
7.4; topall de
l’1,25 de la

mitjana)

Aportació de
la Diputació

(25 %
despesa
elegible)

SP/106
2016/9781 

Institut
Munici
pal de
Cultura
d’Olot

P1700038A 22,25 108.900,00 90.000,00 22.500,00

Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents
convenis amb els ens locals beneficiaris.

Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017,
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel
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PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 45.000,00 €.

Vist que l’òrgan competent per a l'aprovació del conveni i de la disposició de la
despesa és la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 9.3 del Reglament Orgànic i
cartipàs de la Diputació de Girona, en la seva darrera versió aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019.

Vist l’informe favorable del cap del Servei de Programes Europeus i la fiscalització
realitzada d’acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Institut de
Cultura de la Ciutat d’Olot pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de
les obres, dels equipaments i dels serveis necessaris per a l’adequació del Museu de
la Garrotxa, el literal del qual diu:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D’OLOT PEL COFINANÇAMENT I
LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES, DELS
EQUIPAMENTS I DELS SERVEIS NECESSARIS PER A L’ADEQUACIÓ DEL
MUSEU DE LA GARROTXA

Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la pujada Sant Martí, 4-5,
17004 - Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Girona del dia ... de ... de 2020

El Sr. Josep Berga i Vayreda, president de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, per
nomenament del Ple de l’Ajuntament d’Olot del dia 27 de juny de 2019, amb domicili al
c/ Sant Esteve, 29, 17800 Olot, amb NIF P1700038A.

Antecedents
1. Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases

reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació
Administracions Públiques i Habitatge .

2. La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar
les bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució dels
projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a
la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER.

3. Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016,



109
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot va presentar el projecte d’adequació del
Museu de la Garrotxa.

4. Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en
que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els
següents termes:

Exp. Entitat NIF Puntua
ció

obtingu
da

Pressupo
st (€) (IVA

inclòs)

Despesa elegible
(€) (sense IVA i

aplicant, si
escau, la base
7.4; topall de
l’1,25 de la

mitjana)

Aportació
de la

Diputació
(25 %

despesa
elegible)

SP/106
2016/978

1  

Institut Municipal
de Cultura d’Olot

P1700038
A 22,25 108.900,0

0 90.000,00 22.500,00

5. Vist que l’executivitat d’aquesta resolució estava condicionada a l’aprovació de
les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.

6. Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6,
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de
45.000,00 €.

7. Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).

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

Pactes

Primer. Finalitat de la col·laboració
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions d’execució i
lliurament de les obres, dels equipament i dels serveis necessaris per a l’adequació
del Museu de la Garrotxa d’Olot, indicades anteriorment i que l’Institut de Cultura de la
Ciutat d’Olot autoritzi a realitzar la seva contractació i adjudicació a la Diputació de
Girona, així com del pagament de l’ import cofinançat per l’Institut de Cultura de la
Ciutat d’Olot, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució material, més
el 13 % de despeses generals i el 6 % de benefici industrial, i més el 21 % d’IVA del
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total del projecte, als efectes del que disposen els articles 116.5 i 323.5  de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’article 8 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la Llei de
Contractes de les AAPP.

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el
preu de licitació de les obres i dels subministraments i la distribució de finançament és
la següent:

Taula 1
EXECUCIÓ DEL PROJECTE TOTAL

A) Inversió en infraestructura 4.840,00 €

B) Béns d'equipament (nova inversió i

amortitzacions).

18.150,00
€

C) Contractació serveis, assistència,

consultoria, formació o altres.

85.910,00
€

TOTAL EXECUCIÓ DEL PROJECTE 108.900,00
€

Taula 2
FINANÇAMENT TOTAL

FEDER 45.000,00
€

Ajuntament 41.400,00
€

Diputació de Girona 22.500,00
€

TOTAL 108.900,00
€

Segon. Obligacions econòmiques.
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Institut de Cultura de la
Ciutat d’Olot haurà d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, en
els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord de
l’entitat d’aprovació de la despesa.

El detall de l’aportació econòmica de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot és el que
figura a les taules anteriors. Aquest import és provisional i serà revisat al final de
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l’execució total del projecte d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte.
En el cas d’existir majors despeses per la realització del projecte indicat degudament
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per la
Diputació de Girona i per l’entitat signant del conveni en proporció a les respectives
aportacions fixades a la taula 2. En el cas que es produeix una menor despesa es
procedirà d’igual forma.

La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Institut de
Cultura de la Ciutat d’Olot al finançament del contracte adjudicat de l’actuació a dalt
esmentada.

l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot es compromet a notificar a la Diputació de
Girona la generació d’ingressos nets derivats de l’explotació del Museu de la Garrotxa,
d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 1303/2013.

Tercer. Terminis de pagament.
Un cop formalitzat el contracte, la Diputació de Girona comunicarà a l’Institut de
Cultura de la Ciutat d’Olot, els referits imports d’adjudicació i els imports a abonar a la
Diputació de Girona, ajustant els càlculs establerts en el punt primer i segon d’aquest
conveni.

En el termini de tres mesos des de la signatura d’aquest conveni l’Institut de Cultura
de la Ciutat d’Olot abonarà a la Diputació de Girona, la quantitat fixada a la taula 2
(41.400 €). En el cas que es produeixin baixes respecte al preu de licitació en les
adjudicacions dels contractes, la Diputació de Girona retornarà a l’Institut de Cultura
de la Ciutat d’Olot la quantitat que li correspongui d’acord amb la distribució del
finançament establert en el pacte primer.

Quart. Titularitat
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5
anys, a comptar de l’endemà de la recepció de l’obra i/o dels bens.

l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot posa a disposició de la Diputació de Girona,
lliure de càrregues i gravàmens, els terrenys i edificis necessaris per executar l’obra.

Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà l’obra i
els béns a l’entitat signant del conveni, fent constar que els ha d’afectar de forma
necessària a l’ús de la instal·lació objecte d’aquest conveni . Aquesta operació s’haurà
de reflectir en el corresponent inventari de béns municipal, així com en el Registre de
la Propietat.

Pel que fa a l’explotació, manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions, fins que
la Diputació de Girona no en traspassi la titularitat als ajuntaments, aniran a càrrec de
l’entitat signant del conveni.

Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica.
En fase d’execució de la contractació la Diputació de Girona serà l’òrgan de
contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius,
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resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès
públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.

Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, l’Institut
de Cultura de la Ciutat d’Olot nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un
responsable del contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació
amb l’interlocutor de l’entitat, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar
l’execució del contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi
d’assegurar la correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme
d’execució convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i
agilitzar la solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva
execució.

La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització.

La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a
les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al
capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés
normativa concordant.

Sisè. Seguiment
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de
Programes Europeus.

Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no
tindrà personalitat jurídica.

La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries.
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president de la Diputació
de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els acords hauran d’ésser
aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni.

Setè. Durada
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista
és pels anys 2020 i 2021.

El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini
d’un any. La pròrroga serà excepcional.

Vuitè. Normativa legal.
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El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

Novè. Publicitat del Conveni.
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de
col·laboració interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal
de Transparència de la Diputació de Girona.

Desè. Formes d’extinció del Conveni.
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per
les següents causes:

a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
b) Per finalització de la seva vigència.
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció

d’oposar-se a la pròrroga.

Onzè. Compensació.
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol
concepte, amb la Diputació de Girona.

Dotzè. Litigis
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un
cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta.

Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.”

I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració.

SEGON. Facultar al president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a
terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del
procediment administratiu.

TERCER. Traslladar aquest acord a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.

27. JG1011/000001/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Subvenció nominativa al Club Ciclista Baix Ter per
l'Equip UCI Femení (exp. 2020/483)
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L'entitat Club Ciclista Baix Ter, de Torroella de Montgrí, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de l’Equip UCI Femení Massi Tactic Women’s Team i
s’ha instruït l'expedient 2020/483.

L'entitat Club Ciclista Baix Ter, té com a objectiu principal promocionar l’esport de
base, la formació d’esportistes, alguns dels quals competeixen, i també ha creat un
equip femení que és el més potent de Catalunya.

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

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Club Ciclista Baix Ter, de Torroella de Montgrí, de
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar
mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, la Junta de Govern, a
proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:

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

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF
2020/483 Club Ciclista Baix Ter G17302548

Objecte de la subvenció Naturalesa
Equip UCI Femení Massi Tactic Women’s Team Corrent

Cost de l’objecte de
la subvenció €

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

80.000,00 35.000,00 80.000,00 43,75%

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 35.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320/3410/48130 del pressupost de la Diputació de Girona de
2020.

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

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
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El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2020 i
finalitza l’1 d’octubre de 2020.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció. El Club Ciclista Baix Ter disposarà del termini
d’un mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així
com les condicions generals específiques fixades per aplicar-la que s’estipulen en
aquest acord.

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que
finalitza el 30 de novembre de 2020,  la realització efectiva de l’objecte de la
subvenció, per l’import de 80.000,00 euros corresponent a l’import de les despeses
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
al Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a
l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat),
acompanyat de la documentació següent:

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

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

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

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

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

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

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

Vuitè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació
expressa de la subvenció.

L’import de la bestreta serà de 20.000,00 euros i el pagament es farà sense la
constitució prèvia d’una fiança o garantia.

Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt sisè d’aquest acord.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció.

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

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

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

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

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
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El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.

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

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

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

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

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

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

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

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.

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

e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.

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

g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència

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

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

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

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

Divuitè. Notificar aquest acord a l'entitat Club Ciclista Baix Ter.

28. JG1011/000002/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Subvenció nominativa al Club Rally Clàssics pel
68è Rally Costa Brava (XVII Rally Històric) (exp. 2020/486)

El Club Rally Clàssics, de Vilanova del Vallès, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament del 68è Rally Costa Brava (XVII Rally Històric) i s’ha instruït
l'expedient 2020/486.

L’entitat Club Rally Clàssics, té com a objectiu principal l’organització d’aquesta prova
que és la més antiga d’Espanya i del campionat d’Europa de vehicles històrics.

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

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Club Rally Clàssics, de Vilanova del Vallès, de conformitat
amb allò que preveu l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, la Junta de Govern, a
proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:

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

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF
2020/486 Club Rally Clàssics G63265813

Objecte de la subvenció Naturalesa
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68è Rally Costa Brava (XVII Rally Històric) Corrent

Cost de l’objecte de
la subvenció €

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

150.000,00 40.000,00 150.000,00 26,67 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 40.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320/3410/48115 del pressupost de la Diputació de Girona de
2020.

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

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2020 i
finalitza el 30 de juny de 2020.

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

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

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que
finalitza el 30 de juny de 2020,  la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per
l’import de 150.000,00 euros corresponent a l’import de les despeses que consten en
el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre
General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat
«Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la
documentació següent:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Així mateix, el dia que es realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà
d’instal·lar l’arc inflable de la Diputació de Girona, que prèviament haurà de sol·licitar a
través del següent enllaç: www.ddgi.cat/materialesports.

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

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

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

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

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

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

Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.

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

g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència

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

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

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

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

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

Divuitè. Notificar aquest acord a l'entitat Club Rally Clàssics.

29. JG1011/000003/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Subvenció nominativa a la Volta Ciclista a
Catalunya Associació Esportiva per a la 100a edició de la Volta Ciclista a
Catalunya (exp. 2020/563)

L'entitat Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, de Barcelona, ha sol·licitat
una subvenció nominativa per al finançament de la 100a edició de la Volta Ciclista a
Catalunya i s’ha instruït l'expedient 2020/563.

L'entitat Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva té com a objectiu principal
l'organització de la 100a edició de la Volta Ciclista a Catalunya.

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

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, de
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Barcelona, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, la Junta de Govern, a
proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda: 

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

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF
2020/563 Volta Ciclista a Catalunya Associació

Esportiva
G64231855

Objecte de la subvenció Naturalesa
100a edició de la Volta Ciclista a Catalunya Corrent

Cost de l’objecte de
la subvenció €

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

80.000,00 35.000,00 80.000,00 43,75 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 35.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320/3410/48116 del pressupost de la Diputació de Girona de
2020.

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

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2020 i
finalitza el 30 d’abril de 2020.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció. L'entitat Volta Ciclista a Catalunya Associació
Esportiva disposarà del termini d’un mes, a comptar de la notificació d’aquest acord,
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per acceptar la subvenció, així com les condicions generals específiques fixades per
aplicar-la que s’estipulen en aquest acord.

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que
finalitza el 30 d’abril de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per
l’import de 80.000,00 euros corresponent a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre
General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat
«Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la
documentació següent:

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

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

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

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

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

Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció,
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el
registre públic corresponent.
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En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.

Vuitè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació
expressa de la subvenció.

L’import de la bestreta serà del 70% de l’import de la subvenció i el pagament es farà
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia.

Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt sisè d’aquest acord.

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

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

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

Així mateix, el dia que es realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà
d’instal·lar l’arc inflable de la Diputació de Girona, que prèviament haurà de sol·licitar a
través del següent enllaç: www.ddgi.cat/materialesports.

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

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

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

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

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

Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció.

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

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

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

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

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

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

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

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

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

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

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

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.

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

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

e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.

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

g) La bona fe.

h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.

i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici del seus càrrecs.
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j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.

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

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

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

30. JG1011/000001/2020-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària
(013): Resolució finalització de procediment de responsabilitat patrimonial
per desistiment del senyor ARGB (exp. 2019/8323)

Mitjançant Decret de data 5 de desembre de 2019, es va resoldre requerir al senyor
ARGB perquè, en relació amb la reclamació efectuada i en un termini de deu dies,
aportés la documentació exigida pels articles 66 i 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Un cop degudament notificada l’esmentada resolució, en data 13 de desembre de
2019, i transcorregut sobradament el termini atorgat, no consta cap mena de
comunicació ni compliment de l’esmentat requeriment.

En data 11 de febrer de 2020 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament
es transcriu:

“Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge indicat,
instat pel senyor ARGB.

I. ANTECEDENTS

1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2019/8323 s’ha incoat i instruït a
instàncies de la reclamació del senyor ARGB (RGE núm.: 1-2019-020660-2 de 15 de
novembre de 2019), que sol·licita una indemnització pels danys materials soferts el
dia 3 d’octubre de 2019, com a conseqüència, segons manifesta el reclamant, de la
caiguda del vehicle amb matrícula XXXX a la carretera GIV-5211.

2. Mitjançant Decret de data 5 de desembre de 2019 es va requerir a l’interessat
perquè aporti l’avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial.
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3. La resolució es va notificar en data 13 de desembre de 2019 i, un cop transcorregut
sobradament el termini atorgat, es constata que no consta cap mena de comunicació
ni compliment de l’esmentat requeriment.

II. FONAMENTS JURÍDICS

De conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, si l’interessat no esmena o
acompanya els documents preceptius se’l tindrà per desistit de la seva petició prèvia
resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l’article 21 de
l’esmentada Llei.

III. CONCLUSIÓ

En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no
s’ha esmenat la petició inicial i, en conseqüència, cal tenir per desistit a l’interessat de
la petició efectuada.

D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es tingui per
desistit a l’interessat de la reclamació presentada.”

D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i de conformitat
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària,
per unanimitat, acorda:

Primer. Tenir per desistit al senyor ARGB de la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada.

Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat.

31. JG1011/000002/2020-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària
(013): Proposta d'aprovació del text del conveni entre la Diputació de
Girona i l'Ajuntament de Pedret i Marzà per a l'execució d'obres de
tractament superficial asfàltic de dos camins del municipi (exp. 2019/7499)

L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de
Girona per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic en dos camins del
municipi.
Dos camins del municipi de Pedret i Marzà necessiten treballs de reparació o
renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per
la seva magnitud com per la inexistència d’empreses especialitzades en tractament
superficial.
El Servei de Xarxa Viària disposa d’un equip idoni que el pot dedicar puntualment per
a aquests treballs i que pot executar les obres mitjançant el personal i la maquinària
que consideri adients de les brigades de conservació, sense detriment de la tasca
principal que és la conservació de carreteres de la seva xarxa.
El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les
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dades necessàries.
La cap del Servei de Xarxa Viària, en data 31 de gener de 2020, ha emès informe
favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Pedret i Marzà per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic en dos
camins del municipi.
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, per
unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el text del conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de
Girona i l'Ajuntament de Pedret i Marzà per a l’execució d’obres de tractament
superficial asfàltic en dos camins del municipi:

“I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas,
assistit pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats
conferides per acord de la Junta de Govern de ------------------------------.
Ajuntament de Pedret i Marzà, representat pel seu alcalde president, Daniel
Valencia García, assistit per la secretària de la corporació, Catalina Triola i Vila, en
virtut de les facultats conferides per la Junta de Govern Local de 22 de gener de
2020.

II.  ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1r. Dos camins del municipi de Pedret i Marzà necessiten treballs de reparació o

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

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

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

Triple tractament superficial:
 Tram de l’N-260 a Marzà: 2.038,40 m2

 Carretera de Pedret a Castelló d’Empúries: 5.152,00 m2

Aglomerat en fred:
 Tram de l’N-260 a Marzà: 2 tones
 Carretera de Pedret a Castelló d’Empúries: 2 tones

Acabat en negre:
 Pont sobre el ferrocarril: 260,00 m2

4t. El cost dels materials (lligants i àrids) a emprar, amb preus dels contractes de
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 13.732,22 euros.

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents
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PACTES
1r. La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Pedret i Marzà realitzaran les obres

de tractament superficial asfàltic en dos camins del nucli amb la participació
següent:

A càrrec de la Diputació de Girona:
- Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de

l’element de càrrega.
A càrrec de l’Ajuntament de Pedret i Marzà:
 Aportació dels materials mitjançant dipòsit previ del seu cost a la

Tresoreria de la Diputació, segons es manifesta en el punt 4t, és a dir,
13.732,22 euros.

 Disponibilitat d’un aplec a prop de l’obra per descarregar les graves i
aportació d’un element de càrrega.

 Eliminació de la mota vegetal entre el final de la calçada i el marge.

 Restitució de cunetes i drenatges.
 Escombrada o aspiració de l’àrid sobrant al cap de 3 dies de l’execució del

tractament superficial. Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies.
2n.

Les xifres que consten en les manifestacions anteriors són aproximades, tant
pel que fa als amidaments com als preus per metre quadrat. Acabats els
treballs, es regularitzarà l’aportació de l’Ajuntament, un cop coneguts
exactament els materials emprats a les obres.

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

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

Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni
i per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu
desenvolupament.
Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Pedret i Marzà i a Intervenció de
Fons pel seu coneixement i efectes procedents.
Quart. Publicar íntegrament el conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Assumptes procedents de les comissions informatives o competències
delegades del Ple
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32. JG1011/000012/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012):
Autoritzar 007643 a exercir una activitat privada compatible amb el càrrec a
la Diputació de Girona (exp. 2020/1245)

Amb data 13 de gener de 2020 (núm. Registre 1-2020-000546-2) 007643, funcionari
interí de la Diputació de Girona, que ocupa un lloc de treball de tècnic d’agricultura,
política forestal i cartografia amb adscripció al Servei de Medi Ambient, ha sol·licitat la
compatibilitat per exercir una activitat privada com a consultor ambiental, d’acord amb
el model de declaració responsable que ha facilitat la Corporació als seus empleats.

El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatiu ha emès informe favorable a
aquesta sol·licitud.

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

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

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

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

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

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

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

En el cas del Sr. Jaume Llunell Sánchez, que ocupa un lloc de treball de tècnic
d’agricultura, política forestal i cartografia al Servei de Medi Ambient, es constata que
no incorre, a priori, en les limitacions anteriors per exercir una activitat privada com a
consultor ambiental, que realitza activitats d’assessorament tècnic i formació, amb una
dedicació setmanal de 15 hores, sempre que es respectin les limitacions que
s’indiquen en la part resolutiva d’aquest text.  

II. Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de la
Diputació de Girona.

III. L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les resolucions
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics. Ara
bé, com adverteix el propi article 5.3 del mateix text legal, cal aplicar els límits al dret
d’accés a la informació pública que preveu el seu article 14, i en especial, els límits
derivats de la protecció de dades de caràcter personal. Quan la informació que hagi
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de publicar-se contingui dades especialment protegides, la publicitat només es farà
prèvia dissociació de les dades personals.

En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, la Junta de Govern, a
proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Autoritzar 007643, tècnic d’agricultura, política forestal i cartografia del
Servei de Medi Ambient, a exercir una activitat privada com a consultor ambiental, per
compte propi, i en horari de tardes, amb les condicions que s’esmenten a continuació.

SEGON. Es recorda a l’anterior empleat que, en compliment de l’article 15 de la llei
53/1984, no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
qualsevol activitat mercantil, industrial o professional.

TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició
expressa de prestar una activitat professional privada als organismes dependents de
la Diputació de Girona o als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals
s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de
treball a la Diputació de Girona.

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

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

33. Proposicions urgents

No n’hi ha.

34. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.45 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El president El secretari general
Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori i Nouvilas
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