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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1017 

 
 
 
 
 

Número:1017   
Caràcter: Ordinària 
Data: 5 de maig de 2020 
Hora d’inici: 10 h 
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona 
Expedient: 2020/4649 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada 
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada 
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada 
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat 
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat 
Sr. Josep Sala i Leal Diputat 
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat 
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort Diputat 
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 
 
 
Ordre del dia 
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1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 21 

d’abril 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, reguladora de les bases del règim 
local 

 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 
3. JG1017/000047/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 

Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament de 
la programació del Cicle Gaudí (exp. 2020/261) 

4. JG1017/000049/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament dels 
Premis Lieteraris Prudenci Bertrana (exp. 2020/193) 

5. JG1017/000053/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament del 
Festival Strenes (exp. 2020/98) 

6. JG1017/000017/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Servei 
d'Arxius i Gestió de Douments (007): Proposta de solució integral d'Arxiu Únic 
per a la Diputació de Girona i Grup Institucional (exp. 2020/4538) 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
7. JG1017/000009/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient 

(014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb la Federació d'ADF de Les 
Gavarres per al servei de prevenció d'incendis forestals als massissos de 
l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí durant la campanya 2020 (exp. 
2020/2878) 

8. JG1017/000010/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient 
(014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Associació d'Agrupacions 
de Defensa Forestal de l'Alt Empordà per al servei de prevenció d'incendis 
forestals als massissos de l'Albera i del Cap de Creus durant la campanya 2020 
(exp. 2020/4007) 

9. JG1017/000014/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local; 
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovació conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Associació Grup d'Acció Local 
Pesquer Costa Brava (exp. 2020/3987) 

10. JG1017/000024/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Vilafant, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2019 (exp. 2019/767) 

11. JG1017/000025/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Viladasens, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2019 (exp. 2019/764) 

12. JG1017/000006/2020-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 Llers per a l'execució d'obres de tractament superficial asfàltic a 
diversos carrers de la urbanització Vinya Gran de Llers (exp. 2020/3804) 

13. JG1017/000007/2020-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària 
(013): Proposta d'aprovació del text del conveni entre la Diputació de Girona i 
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l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor per a l'execució d'obres de 
tractament superficial asfàltic al camí del dipòsit d'aigua (exp. 2020/3513) 

14. JG1017/000008/2020-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària 
(013): Proposta d'aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Porqueres per a l'execució d'obres de tractament superficial 
asfàltic a diversos camins municipals (exp. 2020/3347) 

 
15. Proposicions urgents 
 
16. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 

21 d’abril de 2020 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 21 d’abril de 
2020, prèviament lliurada als assistents. 
 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local 

 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 
3. JG1017/000047/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al 
finançament de la programació del Cicle Gaudí (exp. 2020/261) 

 
L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de la programació del  Cicle Gaudí a la 
demarcació de Girona, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/261).  
 
El Cicle Gaudí és l’únic circuit estable a Catalunya que promou el consum de cinema 
català arreu del territori. Cada mes porta una pel·lícula catalana estrenada 
recentment a sales comercials en una xarxa formada per 40 poblacions on el públic 
habitualment no pot accedir a aquesta oferta. En el cas de Girona, el Cicle Gaudí 
arriba a 8 localitats: Cadaqués, Palamós, Cassà de la Selva, Ribes de Freser, La 
Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera i Santa Coloma de Farners. 
 
Aquesta iniciativa la promou l’Acadèmia del cinema català, una entitat amb 11 anys 
d’història, formada per més de 500 acadèmics/ques, creada amb l’objectiu de 
cohesionar el sector cinematogràfic català i de promocionar el cinema català, així 
com de dotar-lo de prestigi davant dels mitjans de comunicació i el públic en general. 
 
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 cinema. 
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Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques 
Catalanes, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 
del vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Acadèmia de les Arts i les Ciències 
Cinematogràfiques Catalanes, per al finançament de la programació del  Cicle Gaudí 
a la demarcació de Girona, l’any 2020, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2020/261 Acadèmia de les 
Arts i les Ciències 
Cinematogràfiques 
Catalanes 

G64816515 Programació 
del Cicle 
Gaudí a la 
demarcació de 
Girona 

Des de l’1 de 
novembre de 
2019 a fins al 
31 d’octubre 
de 2020 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

28.350,00€ 28.350,00€ 20.000,00 € 70,54 %  28.350,00€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT MIL EUROS, 
(20.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48133 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 novembre de  
2019 fins al 31 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, 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 l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 20.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 70,54 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 28.350,00€ 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; 
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 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.  
 

Tan bon punt  l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, 
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 
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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.  
L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, 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;  
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e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si 
s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, i els tercers 
relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a 
sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la 
Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació 
es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de 
les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 8 

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 Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Acadèmia de les Arts i les Ciències 
Cinematogràfiques Catalanes. 
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4. JG1017/000049/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al 
finançament dels Premis Lieteraris Prudenci Bertrana (exp. 2020/193) 

 
La Fundació Privada Prudenci Bertrana, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament dels Premis Literaris de Girona, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2020/193).  
 
La Fundació Prudenci Bertrana, és l’organitzadora dels Premis Literaris de Girona. 
L’entrega d’aquests premis ve acompanyada d’una conjunt d’activitats culturals que 
es realitzen en dies anteriors sobre diversos aspectes de la literatura catalana.  
 
Els Premis Literaris de Girona, inclouen el Premi de Novel·la Prudenci Bertrana, el 
Premi de Poesia Miquel de Palol, el Premi d’Assaig Carles  Rahola, el Premi de 
Literatura Juvenil Ramon Muntaner, el Premi Cerverí per cançons i el Premi Lletra de 
projectes digitals de literatura catalana. Els “Bertrana” com familiarment denominen 
els Premis Literaris de Girona, són uns premis compromesos en la cultura i literatura 
catalana, gestionats per una Fundació plural que ens garanteix la seva continuïtat i 
el seu esperit. 
 
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 a premis i beques culturals. 
L’objectiu d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori 
relacionades amb premis i beques culturals. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Fundació Prudenci Bertrana, 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 Fundació Privada Prudenci Bertrana , per al 
finançament dels Premis Literaris de Girona , l’any 2020, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2020/193 Fundació Privada 
Prudenci Bertrana 

G17296518 Premis Literaris 
de Girona 

Des de l’1 de 
gener fins al 15 
d’octubre de 
2020 

Cost total de Cost de les despeses Import de la Percentatge de Import a justificar 
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l'objecte 
subvencionat 

subvencionables subvenció 
 

finançament  

80.600,00€ 80,600,00 € 25.000,00 € 31,01 %  80.600,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-CINC MIL EUROS, 
(25.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48105 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 
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, 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.  
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 pagament de  DISSET MIL CINC 
CENTS EUROS (17.500,00 €), 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 pagament es farà sense necessitat de 
constitució de fiança o garantia. 
 
Quan la Fundació Privada Prudenci Bertrana, hagi presentat telemàticament al 
Registre General de la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de 
conformitat amb el que s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la 
quantitat de  SET MIL CINC-CENTS EUROS, (7.500,00 €), corresponents al 30 % 
restant. 
 
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 Privada Prudenci Bertrana ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 25.000,00€ 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: 
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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). 
 
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 16 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.  
 
Tan bon punt  la Fundació Privada Prudenci Bertrana, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al 
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció 
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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 Privada Prudenci Bertrana, 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 Privada Prudenci Bertrana, 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. 
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DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
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de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Prudenci Bertrana . 
 
 
5. JG1017/000053/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al 
finançament del Festival Strenes (exp. 2020/98) 

 
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de la programació del Festival Strenes, que tindrà lloc 
a Girona l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/98).  
 
L’estat d’alarma i les conseqüències de la pandèmia han fet que l’Strenes, el festival 
on es presenten les novetats discogràfiques catalanes s’hagi ajornat. El Festival 
Strenes de Girona, previst inicialment pel mes de març, se celebrarà finalment del 26 
de juny a l’11 de juliol a Girona. 
 
Strenes s’ha convertit en el festival on els artistes tenen el primer contacte amb el 
públic per mostrar-li tot allò que porten treballant durant molt de temps. 
 
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 l’entitat Pascual Arts Music, SLU, de conformitat amb allò 
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que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 
del vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’enitat Pascual Arts Music, SLU, per al 
finançament  de la programació del Festival Strenes, que tindrà lloc a Girona, l’any 
2020, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2020/98 Pascual Arts 
Music, 
SLU_Figueres 

B17887894 Programació 
del Festival 
Strenes 2020 

Des de l’1 de 
gener al 15 
de setembre 
del 2020 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

429.298,00€ 429.298,00€ 40.000,00 € 9,31 % 429.298,00€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUARANTA MIL EUROS, 
(40.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47005 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 15 de 
setembre de 2020. 
 
S’acceptaran les factures emeses amb anterioritat al període d’execució, sempre i 
quan estiguin directament relacionades amb l’objecte de la subvenció. 
 
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. 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 16 

 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’entitat Pascual Arts Music; SLU, 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 40.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 9,31 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 429.298,00€ 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 
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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. 
 
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 30 de setembre 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.  
 
Tan bon punt l’entitat Pascual Arts Music, SLU, 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 
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establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, 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.  
 
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, 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 
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contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

drets estatutaris.  

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

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 

d’interessos. 

d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 

discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 

òrgans que dirigeixen. 

f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat 

i el compliment dels drets dels usuaris. 

g) La bona fe. 

h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  

i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 

l’exercici de llurs càrrecs. 

j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 

s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 

compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 

retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 

Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 

establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
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d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’entitat Pascual Arts Music, SLU. 
 
 
6. JG1017/000017/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Servei 

d'Arxius i Gestió de Documents (007): Proposta de solució integral d'Arxiu 
Únic per a la Diputació de Girona i Grup Institucional (exp. 2020/4538) 

 
L’Arxiu General gestiona, tracta i custodia la documentació produïda i/o rebuda per la 
Diputació al llarg de la seva història i la posa a disposició del públic i de la pròpia 
Diputació independentment de l’època, dels suports i els mitjans amb els quals hagi 
estat produïda.  
 
Amb la implementació de l´administració electrònica a l´any 2016, l´augment de la 
digitalització de la documentació històrica i la necessitat de revisar i actualitzar les 
eines actuals de gestió de l’Arxiu General es fa necessari plantejar la incorporació de 
nous elements a nivell de gestió de documents i arxiu  que donin resposta als reptes 
actuals de la Diputació de Girona i grup institucional quan a preservació i accés a la 
informació, ara i en el futur, i el que això comporta. 
 
Actualment, existeixen a la Diputació de Girona i grup institucional al voltant de 
50.000 expedients electrònics tancats que cal transferir a l’arxiu d’acord amb el que 
disposa l’article 17 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu i , també, l’article 
7 de la Llei 10/2001 d’arxius i gestió de documents quan parla de les responsabilitats 
dels titulars de documents públics. A més, també conservem com a patrimoni 
documental més de tres kilòmetres lineals de documentació física (s.XI_XXI), un miler 
de pergamins i al voltant d’un milió de pàgines de documents essencials 
digitalitzades. 
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La preservació del document electrònic, es també un element determinant, ja que tant 
la conservació com l’accés futur han d´estar garantits, tal com ho està ara l´accés als 
arxius no digitals  com exigeix la legislació vigent i   determina l’article 7.2 de la Llei 
39/2015 de procediment administratiu i la pròpia Política de Gestió Documental de la 
Diputació de Girona. 
 
S’ha elaborat un projecte que explica com abordar la solució integral d’arxiu únic per a 
la Diputació de Girona i el seu grup institucional que es troba en l’expedient 
2020/4538  i que preveu  el tractament, conservació, difusió, accés i preservació de 
tots els documents produïts per la Diputació de Girona i el seu grup institucional. 
 
S´han analitzat diferents alternatives tant de l’àmbit públic com d´iniciativa privada. 
Les solucions tecnològiques   púbiques estan actualment orientades , sobretot a la 
preservació, no disposant de la funcionalitat requerida  per dur a terme un dels punts 
estratègics: L’Accés s a la informació, per lo tant el grau de desenvolupament de les 
solucions publiques son actualment insuficients per assolir un projecte integral de 
gestió documental i arxiu.  Per altra banda dins l’àmbit de les solucions propietàries, 
existeixen alternatives que si contemplen de forma integral tot àmbit requerit, per lo 
tant, la solució tecnològica a implementar per a donar cobertura a tots els 
requeriments, serà doncs, una solució que estarà dins l’àmbit de les aplicacions 
propietàries. 
 

Atès el que disposa l’article 17 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu pel 
que fa a l’arxiu electrònic únic: 
 
Cada Administració haurà de mantenir un arxiu electrònic únic dels documents 
electrònics que corresponguin a procediments finalitzats, en els termes establerts en 
la normativa reguladora aplicable. 
 
 Els documents electrònics hauran de conservar-se en un format que permeti garantir 
l'autenticitat, integritat i conservació del document, així com la seva consulta amb 
independència del temps transcorregut des de la seva emissió. S'assegurarà en tot 
cas la possibilitat de traslladar les dades a altres formats i suports que garanteixin 
l'accés des de diferents aplicacions. L'eliminació d'aquests documents haurà de ser 
autoritzada d'acord amb el que es disposa en la normativa aplicable. 
 
Els mitjans o suports en què s'emmagatzemin documents, hauran de comptar amb 
mesures de seguretat, d'acord amb el que es preveu en l'Esquema Nacional de 
Seguretat, que garanteixin la integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecció 
i conservació dels documents emmagatzemats. En particular, asseguraran la 
identificació dels usuaris i el control d'accessos, així com el compliment de les 
garanties previstes en la legislació de protecció de dades. 
 
Atès el que disposa l’article 7.1 de la Llei d’arxius i documents de Catalunya: Totes les 
administracions i les entitats titulars de documents públics han de disposar d’un únic 
sistema de gestió documental que garanteixi el tractament correcte dels documents 
en les fases activa, semiactiva i inactiva i que permeti de complir amb les obligacions 
de transparència 
 
Atès el que disposen  les lleis 39 i 40/2015 i la normativa que incideix en seguretat 
(RD 3/2010, que aprova l’Esquema Nacional de Seguretat), en interoperabilitat (RD 
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4/2010 que aprova l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat), en transparència i accés 
(Lleis 19/2013 i 19/2014) a més,  de la Llei 10/2001 d’arxius i gestió de documents 
sobre patrimoni documental, sistema d’arxius, gestió de documents, accés, avaluació, 
etc. i  que aquesta proposta de solució integral d’arxiu  únic ha tingut  en compte. 
 
És necessari dur a terme la implementació d´una solució d´arxiu únic que permeti 
gestionar la documentació física i electrònica  de la Diputació de Girona i el seu grup 
institucional d’acord amb aquest esquemes i propostes plantejades en el document 
Proposta de solució integral d’arxiu únic per a la Diputació de Girona i Grup 
institucional. 
 
Per tot el que s’ha exposat en l’informe de la proposta d’acord i en el document 
Proposta de solució integral d’arxiu únic per a la Diputació de Girona i grup 
institucional, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER.  Aprovació del document Projecte de solució integral d’arxiu únic per a la 
Diputació de Girona. 
 
SEGON. Implementar una solució integral d’Arxiu Únic  que permeti gestionar, 
preservar i accedir a la documentació, a la informació i a les dades físiques i 
electròniques de la  Diputació de Girona i el seu grup institucional. 
 
TERCER. Encarregar la direcció d’aquest projecte d’implementació d’una solució 
integral d’Arxiu Únic a la Secretaria General de la Diputació de Girona i al Servei 
d’Arxius i Gestió de Documents. 
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
7. JG1017/000009/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi 

Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb la Federació 
d'ADF de Les Gavarres per al servei de prevenció d'incendis forestals als 
massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí durant la 
campanya 2020 (exp. 2020/2878) 

 
Els Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí són espais inclosos al 
Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura 2000 pels seus valors 
naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis forestals per la Generalitat de 
Catalunya i estan inclosos dins perímetres de protecció prioritària.  
 
D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual cosa obliga als 
seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens implicats en la seva 
protecció a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la informació als visitants 
i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, col·laborant, d’aquesta manera, 
en la gestió dels mateixos. 
 
La Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de Medi 
Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF, i 
associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
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protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
 
La Federació d'ADF de les Gavarres, té competències, objectius, mitjans i interessos 
en la prevenció d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades al 
llarg de les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, i el Pla de l'Estany, on 
s’inclouen entre d'altres els espais naturals d’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres, i el 
Montgrí i que així mateix col·labora amb les ADF, els Ajuntaments i els òrgans gestors 
dels espais naturals.  
 
Les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals. 
 
Vist que d’acord amb l’article 22.2 de la Llei general de subvencions i l’article 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona és procedent concedir 
subvencions directes quan estiguin consignades nominativament en el pressupost 
general de la Diputació. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient de data 8 d’abril de 2020. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta de lla diputada 
delegada de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració amb la Federació 
d’ADF de Les Gavarres, del següent tenor literal: 
 
”CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA 
FEDERACIÓ D'ADF DE LES GAVARRES PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS ALS MASSISSOS DE L'ARDENYA-CADIRETES, LES 
GAVARRES I EL MONTGRÍ DURANT LA CAMPANYA 2020. 
CN/2710 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Miquel Noguer i 
Planas, assistit pel Secretari General, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia ............................ 
Federació d'ADF de Les Gavarres, amb NIF G17956202, representada pel seu 
president, el Sr. Melcior Soler i Sala. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Que els Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí són espais 
inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura 2000 pels 
seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis forestals per la 
Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins perímetres de protecció prioritària. 
D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual cosa obliga als 
seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens implicats en la seva 
protecció a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la informació als visitants 
i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, col·laborant, d’aquesta manera, 
en la gestió dels mateixos. 
Que la Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de 
Medi Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, 
ADF, i associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
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Que la Federació d'ADF de les Gavarres, té competències, objectius, mitjans i 
interessos en la prevenció d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF 
associades al llarg de les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, i el Pla 
de l'Estany, on s’inclouen entre d'altres els espais naturals d’Ardenya-Cadiretes, les 
Gavarres, i el Montgrí i que així mateix col·labora amb les ADF, els Ajuntaments i els 
òrgans gestors dels espais naturals.  
Que ambdues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals, i en virtut 
d’això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER. L’objecte del present conveni de col·laboració entre la Federació d'ADF de 
les Gavarres (en endavant la Federació) i la Diputació de Girona, és la participació 
econòmica d’aquesta darrera en el finançament d'un servei de prevenció d’incendis 
forestals als Massissos de l’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí amb un 
pressupost de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €), d’acord amb la valoració que 
figura a l’annex I, i la participació material de la Federació amb vehicles, material i 
instal·lacions de coordinació de la Federació i les ADF Federades. 
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva una bestreta del 90% sobre l'import, en 
favor de la Federació, un cop signat el conveni; la resta serà abonada una vegada 
presentada la certificació final a l'acabament de la campanya, sempre prèvia 
justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al pressupost d'enguany. 
Els lliuraments parcials s’entendran a compte de la liquidació definitiva. 
TERCER. La quantitat esmentada serà destinada a la contractació de personal 
laboral especialista en prevenció d'incendis, així com a les despeses de gestió i 
coordinació, assegurança, gestoria, riscos laborals, EPIS, i de combustible, 
organitzant un servei de prevenció d’incendis forestals amb les característiques que 
es detallen a continuació: 

- El servei de prevenció d’incendis tindrà una durada de setanta-sis (76) dies, 
corresponents al període comprès entre el 17 de juny i el 31 d’agost (ambdós 
inclosos). Aquest consistirà en un servei itinerant de detecció i informació, i de 
primera intervenció en petits focs. Aquesta activitat es durà a terme tots els 
dies de la setmana entre les 11:30 i les 18:30, en vehicles tot terreny equipats 
amb motobomba, i serà realitzada per un total de quatre vehicles, dos a 
Gavarres i un a cada un dels altres massissos. Dels onze oficials contractats 
durant el servei n'hi haurà vuit en actiu, dos patrullant en cada un dels 
vehicles.  
L'import del conveni serà destinat per tant a la contractació de 11 persones de 
camp, amb la categoria d’especialistes en prevenció d'incendis (en base al 
què estableix el conveni col·lectiu per al sector forestal d’activitats forestals de 
Catalunya número 79100045012013), per un període de setanta-sis dies, així 
com un tècnic de coordinació, les despeses de gestió quant a la coordinació, 
l'assegurança i la prevenció dels riscos laborals, els EPIs i la despesa de 
combustible dels vehicles. Aquest servei serà organitzat i dirigit per la 
Federació en coordinació amb la Diputació de Girona, els òrgans gestors dels 
espais naturals, els ajuntaments locals, el Servei de Prevenció d’Incendis de 
la Generalitat de Catalunya, el Cos d’Agents Rurals i els Bombers.  

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

Període Personal 
en servei  

Nombre de 
dies 

Zones Hores a la  
setmana 

horari 

17 de juny – 
31 d’agost* 

8 
 

76 Ardenya, 
Gavarres, 
Montgrí 
  

49 h 11:30 a 18:30 

*Ambdós inclosos 
La Federació establirà un calendari dels torns del servei, tot i que aquest serà 
indicatiu, les dates i horaris de treball de cadascun dels agents seran determinats per 
la Federació conjuntament amb el servei de prevenció d’incendis forestals, els 
bombers i els agents rurals. 
El servei consistirà en la realització de rutes predeterminades en l'espai natural 
corresponent. Les rutes es realitzaran en vehicles tot terreny equipats amb un equip 
de transmissions, un conjunt d’extinció amb una motobomba per a primera 
intervenció, material per a primera intervenció en l’extinció de connats d’incendi i 
altres eines per a l’actuació en l’entorn forestal. La tasca del personal de camp 
consistirà en la detecció de columnes de fum, focs, elements o fets amb risc d'incendi 
i també altres incidències de caràcter mediambiental, informació als visitants del risc 
d'incendi de l'espai i normes per a la prevenció. També podrà formar part de les 
tasques del personal de camp la primera intervenció en cas de petits focs.  
Les persones que realitzen el servei resten obligades a indicar l’inici i la fi d'aquest al 
coordinador mitjançant les emissores de ràdio presents en el vehicle. 
Zona d’actuació: Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, de les Gavarres i del Montgrí, 
segons instruccions de la Federació, en coordinació amb l'ens gestor de l'espai 
natural, el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, el Cos d’Agents Rurals i els 
bombers. 
Durant el servei (17 de juny – 31 d’agost): 
El servei s’organitzarà de forma que cada dia hi haurà dos vehicles al Massís de les 
Gavarres i un en cada un dels altres espais, amb dues persones en cada vehicle, en 
horari de 11:30 a 18:30 h i cada dia del 17 de juny al 31 d’agost (ambdós inclosos).  
Tots els vehicles disposaran d’equips emissors-receptors, que seran cedits per la 
Federació o les ADF federades. La Federació o ADF federades aportaran, a més dels 
quatre vehicles, l'equipació d'intervenció, infraestructura administrativa, sala de 
control, xarxa de videovigilància i xarxa de comunicacions i posicionament. 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions 
concretes i supervisió del tècnic responsable de la Federació.  
En dies de baix risc (ALFA 0) el personal del servei de prevenció d’incendis forestals 
podrà realitzar petits treballs de manteniment d’infraestructures de prevenció 
d’incendis (pistes, senyalitzacions, vorals, punts d’aigua, entorns d’espai d’afluència 
pública) sota indicació del coordinador i sota responsabilitat de la Federació. 
En qualsevol cas, les activitats preferents del personal són la detecció i la informació. 
La possible primera intervenció d’aquests es limitarà en cas necessari a l’extinció de 
connats d’incendi quan aquesta no impliqui risc per a la seguretat del personal. La 
Federació redactarà un protocol d'actuació en què s'especificaran les tasques per a 
què el personal de camp és apte, en funció del seu nivell de formació i de la cobertura 
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de la seva assegurança. Serà responsabilitat de la Federació que les activitats 
portades a terme per aquests es limitin a aquestes.  
La quantitat esmentada en l'apartat primer s'entén com a màxima a aportar per la 
Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa. 
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu ordinari de 
les despeses i una memòria. Es considerarà despesa elegible la que s’hagi meritat 
abans del termini de justificació, encara que no hagi estat efectivament pagada dins 
d’aquest termini. 
QUART. Es fa constar que la quantitat expressada en la clàusula primera precedent 
correspon al 100% de la despesa corresponent als següents conceptes (detallat en 
annex I): 

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

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

equivalent de 460 km al dia comptant els 4 vehicles, i la retolació dels vehicles 
a fi de complir els requisits de publicitat.  

- L'adquisició de vestuari i EPI adaptat a la normativa. 
Si bé es preveu el pagament del 100% de l’import de la despesa, aquesta subvenció 
podrà ser compatible amb altres quan aquestes cobreixin conceptes no previstos en 
aquest conveni i que puguin formar part del servei descrit, o bé conceptes 
contemplats en aquest conveni que superin l’import previst. En qualsevol cas no hi 
podrà haver sobrefinançament. 
CINQUÈ. Els vehicles del servei exhibiran el logotip de la Diputació de Girona. Així 
mateix, la Federació farà constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi de la campanya objecte 
d’aquest conveni, així com en tota la documentació que emeti, de caràcter tècnic o 
dels anteriorment esmentats. 
SISÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, quedarà 
extingit pel seu compliment el dia 30 de novembre d'enguany, o fins que s’hagin 
executat els compromisos assumits. Així mateix, s’estableix aquesta data com a límit 
per a la justificació de les despeses. 
SETÈ. La quantitat a pagar es modificarà d'ofici: 

- En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de 
justificar, segons el que estableixi el present conveni. 

- En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al 
que s'ha de justificar. 

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

ANNEX I     

COST DEL DISPOSITIU DE PREVENCIÓ D'INCENDIS A ARDENYA-
GAVARRES-MONTGRÍ 
Període de servei: 17 de juny –31 d'agost (76 dies)  

Horari:  11:30 – 18:30 h (7 hores)  

COSTOS       Cost 
          

Vigilants       47.290,32 

Assegurances     433,73 

Coordinació, gestió i prevenció de 
riscos     3.080,36 

Vestuari i EPI     2.367,99 

Despeses de gestoria   1.737,24 

Combustible     5.090,36 

TOTAL    60.000,00” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 60.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 500/1700/48108 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
conveni i dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Traslladar el present acord a la Federació d'ADF de Les Gavarres. 
 
 
 
8. JG1017/000010/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi 

Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Associació 
d'Agrupacions de Defensa Forestal de l'Alt Empordà per al servei de 
prevenció d'incendis forestals als massissos de l'Albera i del Cap de Creus 
durant la campanya 2020 (exp. 2020/4007) 

 
La comarca de l'Alt Empordà conté espais com el Massís de l'Albera i el Massís del 
Cap de Creus, inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa 
Natura 2000 pels seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis 
forestals per la Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins d’un perímetre de 
protecció prioritària. D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual 
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cosa obliga als seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens 
implicats en la seva protecció, a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la 
informació als visitants i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, 
col·laborant, d’aquesta manera, en la gestió dels mateixos. 
 
La Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de Medi 
Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF, i 
associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
 
L'Associació d'ADF de l'Alt Empordà té competències i interessos en la prevenció 
d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades, que inclouen els 
espais naturals de l'Albera i del Cap de Creus. 
 
Les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals. 
 
Vist que d’acord amb l’article 22.2 de la Llei general de subvencions i l’article 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona és procedent concedir 
subvencions directes quan estiguin consignades nominativament en el pressupost 
general de la Diputació. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient de data 8 d’abril de 2020. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta de la diputada delegada 
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Associació 
d'Agrupacions de Defensa Forestal de l'Alt Empordà, del següent tenor literal: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L'ASSOCIACIÓ D'AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE L'ALT EMPORDÀ 
PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ALS MASSISSOS DE 
L'ALBERA I DEL CAP DE CREUS DURANT LA CAMPANYA 2020. 
CN/2138 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president en funcions, Sr. Miquel 
Noguer i Planas, assistit pel Secretari General, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia ................................ 
ASSOCIACIÓ D'AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL (ADF) DE L'ALT 
EMPORDÀ, amb NIF G17837071, representada pel seu president, el Sr. Antoni 
Godoy Tomàs. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Que la comarca de l'Alt Empordà conté espais com el Massís de l'Albera i el Massís 
del Cap de Creus, inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa 
Natura 2000 pels seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis 
forestals per la Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins d’un perímetre de 
protecció prioritària. D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual 
cosa obliga als seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens 
implicats en la seva protecció, a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la 
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informació als visitants i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, 
col·laborant, d’aquesta manera, en la gestió dels mateixos. 
Que la Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de 
Medi Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, 
ADF, i associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
Que l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà té competències i interessos en la prevenció 
d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades, que inclouen els 
espais naturals de l'Albera i del Cap de Creus. 
Que les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals, i en virtut 
d’això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER. L’objecte del present conveni de col·laboració entre l'Associació d'ADF de 
l'Alt Empordà (en endavant l'Associació) i la Diputació de Girona, és la participació 
econòmica d’aquesta segona en el finançament d'un servei de prevenció d’incendis 
forestals als massissos de l'Albera i del Cap de Creus, així com en el finançament 
d'un centre de control radiofònic, amb un pressupost de CINQUANTA-UN MIL 
EUROS (51.000,00 €), d’acord amb la valoració que figura a l’annex I. L'aportació de 
la Diputació correspon al 100% de les despeses. 
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva una bestreta del 90% sobre l'import, en 
favor de l’Associació, un cop signat el conveni; la resta serà abonada una vegada 
presentada la certificació final a l'acabament de la campanya, sempre prèvia 
justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al pressupost d'enguany. 
Els lliuraments parcials s’entendran a compte de la liquidació definitiva. 
TERCER. La quantitat esmentada serà destinada a la contractació d'operadors de 
ràdio i personal de camp, organitzant un servei de prevenció d’incendis forestals amb 
les característiques que es detallen a continuació: 

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

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

Període Persones 
en servei 
(Albera) 

Persones en 
servei (Cap 
de Creus) 

Persones en 
servei (Control 

Empordà) 

Nombre 
de dies 

Horari 

23 de juny 
– 31 

d’agost* 

4  4  1 70 
 

12:00 a 
19:00 h 

*Ambdós inclosos 
L'Associació establirà un calendari dels torns dels serveis. 
El servei consistirà en la realització de rutes predeterminades en l'espai natural 
corresponent. Les rutes es realitzaran en vehicles tot terreny equipats amb un equip 
de transmissions i amb una motobomba per a primera intervenció. La tasca del 
personal consistirà en la detecció de columnes de fum, focs, elements o fets amb risc 
d'incendi i també altres incidències de caràcter mediambiental, informació als visitants 
del risc d'incendi de l'espai i normes per a la prevenció. També podrà formar part de 
les tasques del servei la primera intervenció en cas de petits focs. 
La tasca dels controladors de ràdio (Control Empordà) serà la coordinació del servei, 
la tramesa d'ordres, la recepció dels informes del personal, i en tot cas la comunicació 
d'aquests als ens interessats (Bombers, Agents Rurals o altres). Les persones que 
realitzen el servei resten obligades a indicar l’inici i la fi d'aquest al centre de control 
mitjançant les emissores de ràdio presents en el vehicle. 
Zona d’actuació: Massís de l'Albera i Massís del Cap de Creus, segons instruccions 
de l'Associació, en coordinació amb l'ens gestor de l'espai natural, el Servei de 
Prevenció d’Incendis Forestals, el Cos d’Agents Rurals i els bombers. 
Durant el període de servei (23 de juny-31 d’agost): 
Els controladors de ràdio realitzaran una mitja de 26,25 hores setmanals. El personal 
de camp realitzarà una mitjana de  32,67 hores. El servei s’organitzarà de forma que 
cada dia hi haurà en cada un dels espais dos vehicles amb dues persones cada un 
(un total de quatre vehicles) en horari de 12 a 19 h, del 23 de juny al 31 d’agost 
(ambdós inclosos). Durant la totalitat del servei hi haurà un controlador de ràdio a 
Control Empordà, en horari de 11:45 a 19:15, i un coordinador del servei durant 
l'horari de durada d'aquest. 
Tots els vehicles disposaran d’equips emissors-receptors. Aquests, així com l'equip 
de transmissions de Control Empordà, seran cedits per l'Associació. L'Associació es 
farà càrrec, així mateix, dels vehicles tot terreny i els seus equips de primera 
intervenció, l'assegurança i la ITV, les despeses de combustible i de reparació dels 
vehicles. També aniran a càrrec de l'Associació els equips de protecció individuals del 
personal. 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions 
concretes i supervisió del tècnic responsable de l'Associació. 
En qualsevol cas, les activitats preferents del personal de camp són la detecció i la 
informació. La possible primera intervenció d’aquests es limitarà, en cas necessari, a 
l’extinció de petits focs quan aquesta no impliqui risc per a la seguretat del personal. 
L'Associació redactarà un protocol d'actuació en què s'especificaran les tasques per a 
què el personal de camp és apte, en funció del seu nivell de formació, la seva titulació 
i de la cobertura de la seva assegurança. Serà responsabilitat del tècnic que coordina 
l’operatiu en nom de l’associació que les tasques desenvolupades s'ajustin a aquests 
factors. 
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La quantitat esmentada en l'apartat primer s'entén com a màxima a aportar per la 
Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa. 
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat 
de les despeses i una memòria. La Diputació es reserva la facultat de verificar la 
correcta aplicació dels fons de la subvenció. Es considerarà despesa elegible la que 
s’hagi meritat abans del termini de justificació, encara que no hagi estat efectivament 
pagada dins d’aquest termini. 
QUART. Es fa constar que la quantitat expressada en la clàusula primera precedent 
correspon al 100% de la despesa corresponent a la contractació laboral, durant el 
període de servei de prevenció, del personal de camp, així com dels operadors de 
ràdio i el coordinador, incloses en tots els casos la remuneració salarial, les quotes de 
la Seguretat Social i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec 
de l'Associació. La despesa es detalla en l'annex. Si bé es preveu el pagament del 
100% de l’import de la despesa, aquesta subvenció podrà ser compatible amb altres 
quan aquestes cobreixin conceptes no previstos en aquest conveni i que puguin 
formar part del servei descrit, o bé conceptes contemplats en aquest conveni que 
superin l’import previst. En qualsevol cas no hi podrà haver sobrefinançament.  
CINQUÈ. Els vehicles del servei exhibiran el logotip de la Diputació de Girona. Així 
mateix, l'Associació farà constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi de la campanya objecte 
d’aquest conveni, així com en tota la documentació que emeti, de caràcter tècnic o 
dels anteriorment esmentats. 
SISÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, quedarà 
extingit pel seu compliment el dia 30 de novembre d'enguany, o fins que s’hagin 
executat els compromisos assumits. Així mateix, s’estableix aquesta data com a límit 
per a la justificació de les despeses. 
SETÈ. La quantitat a pagar es modificarà d'ofici: 

 En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de 
justificar, segons el que estableixi el present conveni. 

 En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al 
que s'ha de justificar. 

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

ANNEX I. COSTOS TOTALS 

Control Empordà                5.985,00 € 
 

 

      

Albera 1  10.292,60 €  

Albera 2  10.292,60 €  

      

TOTAL ALBERA 20.585,20 €  

      

      

Cap de Creus 1 10.292,60 €  

Cap de Creus 2 10.292,60 €  

      

TOTAL CAP DE CREUS 20.585,20 €  

      

RISCOS LABORALS 615,00 €  

      

Assegurança 347,00 €  

      

GESTORIA 1.586,60 €  

SERVEI DE 
COORDINACIÓ 1.296,00 €  

TOTAL CONVENI 51.000,00 €  

       

RESUM    

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

 

Cada dia  treballaran :   

 10 persones  (4 unitats amb 2 vigilants + 1 operador 
+ 1 Coordinador)” 

 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 51.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 500/1700/48107 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
conveni i dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Traslladar el present acord a l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà. 
 
 
9. JG1017/000014/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. 

Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovació 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Associació Grup 
d'Acció Local Pesquer Costa Brava (exp. 2020/3987) 
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Els Grups d’Acció Locals Pesquers (GALP) són entitats sorgides del Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020 per a dissenyar i desenvolupar en el territori, 
de baix a dalt, les estratègies per a la gestió dels ajuts europeus, tot permetent 
centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix. 
 
El Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava és una entitat sense ànim de lucre que té 
com a objectiu principal treballar per la pesca sostenible, el foment dels productes 
pesquers, afegir valor als municipis costaners i la creació d’ocupació en l’economia 
blava. El 2017 la Direcció General de Pesca i Afers Marítims va aprovar l Estratègia 
de Desenvolupament Local per la zona costanera de la Costa Brava. Posteriorment 
van formalitzar un conveni com a entitat col·laboradora del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació com a agent dinamitzador de l’estratègia de 
desenvolupament local participatiu de la zona pesquera aprovada i el control dels 
ajuts per assolir els objectius de la prioritat 4 en el marc del Programa Operatiu del 
Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). 
 
D’acord amb l’article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de 
Govern assumeix la competència d’aprovació dels convenis de col·laboració amb 
altres ens, entitats i organismes. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió 
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni plurianual de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava per a la implementació de les 
estratègies de desenvolupament local emmarcades en el programa FEMP, el text del 
qual es transcriu íntegre a continuació: 
 
“ 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’ASSOCIACIÓ GRUP D’ACCIÓ LOCAL PESQUER COSTA BRAVA (GALP) PER 
A LA IMPLANTACIÓ D’ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
EMMARCADES EN EL PROGRAMA FEMP 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN: 
 
D’una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte 
pel seu president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, en virtut de les facultats conferides 
per acord de la Junta de Govern del XX XXX XXX, assistit pel secretari general, el Sr. 
Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari d’acord amb el que disposa l’article 
3.2.i) del Reial decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
De l’altra part, l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava (GALP), amb NIF 
G55275770, representada en aquest acte pel seu president, el Sr. Pere Estradera 
Segarra, d’acord amb l’assemblea general celebrada el 20 de febrer de 2020.  
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ: 
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Els Grups d’Acció Locals Pesquers (GALP) són entitats sorgides del Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020 per a dissenyar i desenvolupar en el territori, 
de baix a dalt, les estratègies per a la gestió dels ajuts europeus, tot permetent 
centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix. 
 
El Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava és una entitat sense ànim de lucre que té 
com a objectiu principal treballar per la pesca sostenible, el foment dels productes 
pesquers, afegir valor als municipis costaners i la creació d’ocupació en l’economia 
blava. El 2017 la Direcció General de Pesca i Afers Marítims va aprovar l Estratègia 
de Desenvolupament Local per la zona costanera de la Costa Brava. Posteriorment 
van formalitzar un conveni com a entitat col·laboradora del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació com a agent dinamitzador de l’estratègia de 
desenvolupament local participatiu de la zona pesquera aprovada i el control dels 
ajuts per assolir els objectius de la prioritat 4 en el marc del Programa Operatiu del 
Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). 
 
La Diputació de Girona és una entitat amb les següents competències pròpies 
derivades que les lleis de l’Estat i del Parlament de Catalunya li atribueixen: 
 
-La coordinació dels serveis municipals entre si per garantir la prestació integral i 

adequada a tot el territori. 
 
-L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment 

als de menor capacitat econòmica i de gestió. 
 
-La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, si s’escau, 

supracomarcal. 
 
-La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació 

en el territori provincial, d’acord amb les competències de les altres 
administracions públiques en aquest àmbit. 

 
-El foment i l’administració dels interessos peculiars de la província. 
 
La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local té com a objectiu contribuir al desenvolupament equilibrat del territori, 
impulsant actuacions pròpies i també donant suport als agents socials i econòmics de 
les comarques gironines col·laborant en projectes relacionats amb el foment de la 
innovació, l’atracció del talent i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat del 
territori. 
 
Amb aquest objectiu dóna suport a aquelles iniciatives i accions de promoció que 
tenen el seu origen en el teixit productiu i institucional del territori dirigides a l’impuls 
del món empresarial, l’ocupació i al creixement econòmic sostenible de la 
demarcació. 
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per 
formalitzar aquest conveni, d’acord amb els següents 
 
PACTES: 
 
PRIMER. Objecte. 
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Aquest conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre les dues 
institucions per tal de donar suport i consolidar les estratègies de desenvolupament 
local emmarcades en el programa FEMP del GALP Costa Brava en base a la 
designació de l’entitat com a Grup d’Acció Local i regular l’aportació econòmica, 
vehiculada com a procediment de concessió de subvenció directa, en aplicació de la 
previsió dels articles 22.2c i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
SEGON. OBLIGACIONS DE LES PARTS  

EI desenvolupament del conveni es basarà en els següents compromisos de 
cadascuna de les parts:  
 
Per part de la Diputació de Girona: 
 
Col·laborar amb GALP Costa Brava amb les aportacions anuals detallades al 
pacte 4 d’aquest conveni que permetin aplicar la metodologia FEMP en el seu 
àmbit d'actuació. 
 
Per part de GALP Costa Brava: 
 
-Desenvolupar el projecte FEMP en el seu àmbit territorial en benefici dels municipis i 
de les empreses. 
 
-Posar a disposició de la Diputació de Girona el seu equip d’experts, per donar suport 
i assessorament al Servei de Promoció Econòmica i a la xarxa XSLPE, en aquells 
àmbits en què GALP Costa Brava treballi, hagi treballat o en tingui coneixement. 
 
-Buscar sinergies per construir projectes col·laboratius entre les dues entitats i ajudar 
a implementar-los a través dels mitjans que tinguin a disposició ambdues entitats. 
 
TERCER: ACCIONS DEL PROJECTE GALP Costa Brava 
a) Preparació i elaboració de l'estratègia de desenvolupament local, per al nou 
període Europeu, si s'escau. 
b) Implementació de l’estratègia de desenvolupament local (ajudes a beneficiaris dels 
ajuts FEMP). La tasca d’implementació de l’estratègia es concretarà, entre d’altres, a 
través de les següents accions principals: 
 

•Realitzar els controls administratius dels expedients, previ al control del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en endavant 
DARP. 
•Establir els criteris de valoració i selecció de projectes. 
•Valorar, seleccionar els projectes subvencionables. 
•Proposar els projectes al DARP per a la resolució de l’ajuda.  
•Proposar els projectes al DARP per a la certificació de l’ajuda.  
•Proporcionar al DARP, als avaluadors o d’altres organismes designats pel 
DARP, la informació necessària per a poder realitzar el seguiment i la avaluació 
del programa.  
•Realitzar un seguiment de la posada en pràctica de l’estratègia de 
desenvolupament local participatiu i de les operacions subvencionades i 
realitzar activitats d’avaluació específiques vinculades a aquesta estratègia. 
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c) Desenvolupament de projectes de cooperació i projectes estratègics. 
 

Augment i millora de la competitivitat del sector pesquer (Eix 1 Competitivitat) 

Conservació i millora dels recursos pesquers i ecosistemes marins (Eix 2 Sostenibilitat) 

Desenvolupament dels municipis i territoris pesquers (Eix 1 Desenvolupament) 

Introducció i millora de la formació en el sector pesquer (Eix 1 Formació) 
 
QUART. Compromisos de la Diputació de Girona  
La Diputació de Girona es compromet a fer les següents aportacions màximes anuals, 
per anualitats, amb càrrec a l’aplicació 250 4300 48101 Foment entitats no lucratives 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local: 
 

Aplicació 2020 2021 2022 

250 4300 48101 20.000€ 20.000€ 20.000€ 

 
La despesa amb càrrec a exercicis futurs quedarà condicionada a l’existència del 
corresponent crèdit suficient i adequat. 
 
En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, es compleix el preceptuat de l’article 
174 del TRLRHL (Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals). 
 
El lliurament d’aquesta quantitat es farà prèvia justificació de la totalitat de l’import 
atorgat juntament amb la presentació de la memòria justificativa de tot el projecte. Per 
cada anualitat, el termini de justificació és fins a l’1 de març de l’any següent. 
 
CINQUÈ. Compatibilitat. 
Les actuacions són compatibles 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, 
excepte si provenen de la pròpia Diputació de Girona. 
 
La suma de les subvencions compatibles amb la concedida en cap cas pot superar el 
cost total de l'activitat subvencionada. 
 
SISÈ. despeses subvencionables 
1. Es consideren subvencionables aquelles despeses directes i indirectes que de 
manera indubtable responen a la naturalesa de les activitats subvencionades, que 
resultin estrictament necessàries i que es realitzin durant l’any encara que no estiguin 
efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del termini de justificació. 
 
No són subvencionables les despeses d’amortització de béns inventariables  
 
2. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera i 
d’administració es consideren subvencionables si estan directament relacionades 
amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a l’adequada preparació o 
execució de les activitats 
 
3. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser 
superior al valor de mercat. En el cas que l’import de la despesa subvencionable 
superi les quanties establertes per a la contractació menor en la normativa vigent de 
contractació pública, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, excepte que per les seves especials característiques no existeixi 
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en el mercat suficient nombre de proveïdors ad hoc, o que la despesa s’hagués 
realitzat amb anterioritat a la signatura d’aquest conveni. En aquest cas, s’haurà 
d’incloure a la justificació un informe en què s’exposin els motius de la particularitat de 
la contractació. L’elecció entre les ofertes presentades es realitzarà amb criteris 
d’eficiència i economia i, quan l’elecció no recaigui en la proposta econòmica mes 
avantatjosa, caldrà justificar-ho expressament en una memòria. 
 
No es podrà concertar l’execució total o parcial de les despeses subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui prèviament l’autorització de l’òrgan 
competent de la Diputació de Girona. 
 
La justificació de les despeses emeses a empreses vinculades, d’acord a l’art. 29.7.d) 
de la Llei 38/2003, General de subvencions ha d’anar acompanyada del 
desglossament del detall que inclou cada una de les factures que acrediti que l’import 
subvencionable no excedeix el cost incorregut per l’entitat vinculada. 
 
Tampoc no 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. 
 
SETÈ. Acceptació. 
GALP Costa Brava accepta, sense reserves, l’aportació i les condicions amb les quals 
s'ha concedit. 
 
VUITÈ.- Obligacions del beneficiari. 
A més de l’obligació de justificació descrita en el pacte novè, GALP Costa Brava té les 
obligacions següents: 

 Dur a terme les activitats descrites en el pacte tercer. 

 Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es realitza l’aportació, 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.  

 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. 

 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. 

 Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de les activitats, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la diputació de Girona. 

 Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 

 Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions aplicables. 
 
NOVÈ. Règim de justificació. 
El lliurament de la quantitat del pacte quart, es farà prèvia justificació de la totalitat de 
l’import atorgat juntament amb la presentació de la memòria justificativa de tot el 
projecte. Per cada anualitat, el termini de justificació és fins a l’1 de març de l’any 
següent. 
 
GALP Costa Brava, haurà de justificar la totalitat del cost de les actuacions 
subvencionades mitjançant la presentació del compte justificatiu normalitzat, i hi ha 
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d’adjuntar la documentació següent: 
a)Una memòria de resultats, on s’indiqui: la descripció de les activitats, la 

realització d’aquestes i els resultats obtinguts. 
b)Una memòria econòmica abreujada, justificativa del cost de les activitats 

realitzades, que contindrà: 
oUna relació classificada de les despeses, amb indicació del creditor i del 

document, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. 
oDetall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats 

amb identificació de l’import i la seva procedència. 
c)Una memòria o recull de publicitat que reculli tota la producció gràfica o 

audiovisual, utilitzada en la difusió pública de les activitats 
desenvolupades. 

 
Si el cost resulta ser superior, a subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, 
es reduirà proporcionalment l’import de la subvenció en el supòsit que quan s’aporti la 
documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com a 
despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
Un cop GALP Costa Brava, presenti la documentació justificativa, es procedirà a la  
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb el que s’hi estableix es podrà 
requerir que, en el termini de 10 dies, s’esmeni els defectes que se li indiquin o bé, 
que presenti les al·legacions que s’estimin oportunes, amb la indicació que, si no ho 
fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que 
es determinen al punt següent. 
 
DESÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. 
La Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar 
la resolució de la concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en 
compte per a la concessió de la subvenció.  
 
La Diputació de Girona procedirà al reintegrament de la subvenció en els supòsits 
previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, a més dels següents: 

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions exigides per rebre-la o 
ocultant aquelles que l’haguessin impedit. 

b) Incompliment total o parcial de l’objecte que fonamenta la concessió. 
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient. 
d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió del caràcter 

públic del finançament. 
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i 

control esmentades en el pacte vuitè, així com l’incompliment de les 
obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan 
d’aquest fet es derivi la impossibilitat de verificar la utilització de la subvenció 
rebuda, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de l’activitat 
subvencionada, o la concurrència d’ajuts incompatibles. 

f) Qualsevol altra causa de reintegrament prevista en la normativa de 
subvencions aplicable. 

 
Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-
se al que disposa la normativa concordant. El procediment per exigir el reintegrament 
serà el previst en el capítol II, del títol II, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 39 

d’ingressos de dret públic. 
 
ONZÈ. Control financer. 
La competència per a l’exercici del control financer de les subvencions previstes en 
aquest conveni correspondrà a la Intervenció de la Diputació de Girona, i s’efectuarà 
de conformitat amb el que es preveu al títol III 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 s’escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Infraccions i sancions administratives. 
El règim sancionador aplicable a aquesta aportació és l’establert al títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
TRETZÈ. Comunicació, difusió i publicitat del projecte 
En els materials informatius i de difusió, així com en les accions de publicitat relatives 
a l’objecte d’aquest conveni, s’haurà de fer esment explícit a la col·laboració de la 
Diputació de Girona, i s’haurà d’incorporar la imatge corporativa de l’administració. 
 
CATORZÈ. Infraccions i sancions administratives 
El règim sancionador aplicable a aquesta subvenció és l’establert al títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb les especificacions 
oportunes en matèria de règim local, de conformitat amb el títol XI de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
El procediment s’adequarà a les previsions establertes en la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, 
d’aplicació supletòria, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, que regula el 
procediment sancionador enels àmbits de competència de la Generalitat. 
 
QUINZÈ. Clàusules de 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 29 de 
desembre, 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 la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

g)La bona fe. 
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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 dels seus càrrecs. 

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 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. 
 
SETZÈ. Tractament de dades de caràcter personal. 
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.  
 
DISSETÈ. Vigència. 
El període de vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura, 
fins al 31 de desembre de 2022, sens perjudici que perdurin les obligacions de 
cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les seves previsions. 
 
DIVUITÈ. Extinció.  
Són causes d’extinció d’aquest conveni:  
a) L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts.  
b)  L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides 
en el conveni per cadascuna de les parts.  
c) Les causes generals previstes a la legislació vigent. 
 
DINOVÈ. Règim jurídic. 
El marc normatiu pel qual es regeix la subvenció està constituït per: 
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;  
b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei general de subvencions; 
c) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 
e) Les bases d’execució del pressupost de la UdG; 
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f) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
g) Les Bases d’execució del pressupost de la diputació de Girona 
h) Qualsevol altra disposició legal o reglamentària aplicable per raó de la 
matèria o del subjecte. 
 
VINTÈ. Publicació  
Aquest conveni es publicarà en el Portal de Transparència de la Diputació, d’acord 
amb els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, i mitjançant una referència en el Diari Oficial de 
la Generalitat (DOGC). La Diputació serà l’encarregada de la publicació del conveni 
en el  DOGC, i de la seva tramesa, si s’escau, al registre de convenis de col·laboració 
i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
I en prova de conformitat en tot el seu contingut, les parts signen aquest conveni.” 
 
Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni i dels documents necessaris per la seva execució. 

 

Tercer. Autoritzar i disposar l’aportació de la Diputació de Girona per a 
l’execució de les activitats, per l’import màxim de 60.000€ (seixanta mil euros), 
distribuïts en tres anualitats; condicionant la despesa futura a l’existència de 
crèdit en el pressupost corresponent, tal com disposa l’art. 174 del TRLHL al 
qual es remet la ICI.  
 

Anualitat Import 
màxim 

Aplicació pressupostària 

2020 20.000€ 220 4300 48101 (Foment entitats no lucratives 
Promoció i Desenvolupament Econòmic) 

2021 20.000€ 220 4300 48101 (Foment entitats no lucratives 
Promoció i Desenvolupament Econòmic) 

2022 20.000 € 220 4300 48101 (Foment entitats no lucratives 
Promoció i Desenvolupament Econòmic) 

 
Quart. Traslladar aquest acord a l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa 
Brava. 
 
 
10. JG1017/000024/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Vilafant, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2019 (exp. 2019/767) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 7 de maig de 
2019 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2019. A L’Ajuntament de Vilafant se li va concedir la subvenció del 
Fons de Cooperació Econòmica 2019 d’acord amb el següent detall: 
 
 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 
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2019/767 Inversions Portada de serveis al 
solar de l'Institut 

115.000,00 72.978,00 

  Asfaltat del camí del 
cementiri municipal 

40.000,00 25.383,00 

 Total 
 

  98.361,00 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Vilafant de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Vilafant el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient 
2019/767, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 
SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el 
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2019 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, 
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre 
de 2020. 
 
 
11. JG1017/000025/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Viladasens, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2019 (exp. 2019/764) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 7 de maig de 
2019 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2019. A L’Ajuntament de Viladasens se li va concedir la subvenció 
del Fons de Cooperació Econòmica 2019 d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Portada de 
serveis al solar de 
l'Institut 

 115.000,00 72.978,00 0,00 

Asfaltat del camí 
del cementiri 
municipal 

 40.000,00 25.383,00 0,00 

 Arranjament 
interior i exterior 
d'«El Cau»" 

 

305.416,22 
 

 98.361,00 

 Total  98.361,00 98.361,00 
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2019/764 Inversions Construcció 
depuradora de 
Viladasens 

143.869,00 33.311,50 

 Total 
 

  33.311,50 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Viladasens de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Viladasens el canvi de destí de la subvenció 
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient 
2019/, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 
SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el 
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2019 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, 
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre 
de 2020. 
 
 
12. JG1017/000006/2020-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 Llers per a l'execució d'obres de tractament 
superficial asfàltic a diversos carrers de la urbanització Vinya Gran de 
Llers (exp. 2020/3804) 

 
L’Ajuntament de Llers ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per a 
l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos carrers de la 
urbanització Vinya Gran de Llers. 
 
Diversos carrers de la urbanització Vinya Gran de Llers 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 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Construcció 
depuradora de 
Viladasens 

Construcció 
depuradora de 
Viladasens 

143.869,00 33.311,50 26.571,33 

 Arranjament 
camí de la Mora 

119.008,26  6.740,17 

 Total  33.311,50 33.311,50 
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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 
dades necessàries. 
 
La cap del Servei de Xarxa Viària, en data 8 de març de 2020, ha emès informe 
favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament 
de Llers per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos carrers 
de la urbanització Vinya Gran de Llers. 
 
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 Llers per a l’execució d’obres de tractament superficial 
asfàltic a diversos carrers de la urbanització Vinya Gran de Llers: 

“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 Llers, representat pel seu alcalde president, Carles Fortiana i Costa, 
assistit per la secretària de la corporació, Mercè Vallmajó i Ribas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern Local de 3 d’abril de 2020. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1r.  Diversos carrers de la urbanització Vinya Gran de Llers 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 aquesta zona s’han avaluat principalment en les 
unitats següents: 
- Triple tractament superficial a la urbanització Vinya Gran: 8.500 m2 

4t.  El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de 
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 15.640,00 euros.  

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

1r.  La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Llers realitzaran les obres de 
tractament superficial asfàltic a diversos carrers de la urbanització Vinya Gran 
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 Llers: 
-  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, 15.640,00 
euros. 
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-  Disponibilitat d’un lloc d’aplec situat a prop de l’obra per descarregar les 
graves. 

- Neteja d’herbes (juntes entre vorada i calçada) 
- 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 utilitzats a les obres. 

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

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

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.” 
 
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
Conveni i per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Llers i a Intervenció d’aquesta 
Diputació pel seu coneixement i efectes procedents. 
 
Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
13. JG1017/000007/2020-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 Sant Miquel de Campmajor per a l'execució 
d'obres de tractament superficial asfàltic al camí del dipòsit d'aigua (exp. 
2020/3513) 

 
L’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor ha sol·licitat la col·laboració de la 
Diputació de Girona per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic al camí 
del dipòsit d’aigua d’aquest municipi. 
 
Aquest camí necessita 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 
dades necessàries. 
La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 15 d’abril de 2020, 
ha emès informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 46 

Girona i l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor per a l’execució d’obres de 
tractament superficial asfàltic al camí del dipòsit d’aigua. 
 
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 Sant Miquel de Campmajor per a l’execució d’obres de 
tractament superficial asfàltic al camí del dipòsit d’aigua: 
 

“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 Sant Miquel de Campmajor, representat pel seu alcalde president, 
Josep Oriol Serrà i Madriles, assistit per la secretària de la corporació, Mireia Acosta i 
Piqué, en virtut de les facultats conferides per decret d’alcaldia de 9 d’abril de 2020. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1r.  El camí del dipòsit d’aigua del municipi de Sant Miquel de Campmajor necessita 

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 aquesta zona s’han avaluat principalment en les unitats 
següents: 
- Doble tractament superficial: 
- Camí del dipòsit d’aigua: 2.970 m2 

4t.  El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de 
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 5.138,10 euros.  

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

1r.  La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor realitzaran 
les obres de tractament superficial asfàltic al camí del dipòsit d’aigua 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 Sant Miquel de Campmajor: 
-  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, 5.138,10 euros. 
- Rasanteig del camí, neteja de restes vegetals i posterior compactació 
- Escombrada 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 
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tècnic Bernat Mascaró i Mascaró, i en els terminis que permetin les seves 
tasques de conservació de carreteres. 

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

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.” 
 
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
Conveni i per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor i a 
Intervenció d’aquesta Diputació pel seu coneixement i efectes procedents. 
 
Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
14. JG1017/000008/2020-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària 

(013): Proposta d'aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Porqueres per a l'execució d'obres de tractament 
superficial asfàltic a diversos camins municipals (exp. 2020/3347) 

 
L’Ajuntament de Porqueres ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona 
per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos camins 
municipals. 
 
Aquests camins 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 
dades necessàries. 
 
La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 21 d’abril de 2020, 
ha emès informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Porqueres per a l’execució d’obres de tractament superficial 
asfàltic a diversos camins municipals. 
 
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 Porqueres per a l’execució d’obres de tractament superficial 
asfàltic a diversos camins municipals: 
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“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 Porqueres, representat pel seu alcalde president, Francesc Castañer i 
Campolier, assistit pe la secretària de la corporació, M. Carme Solís i Ferrer, en virtut 
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern Local de 9 d’abril de 2020. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1r.  Diversos camins del municipi de Porqueres 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: 
- Doble tractament superficial: 
- Can Guilana: 3.622,50 m2 
- Can Tià de la Pipa: 1.560,00 m2 
- Caselles d’Avall: 1.285,00 m2 
- Camí de Sant Bartomeu: 2.970,00 m2 

4t.  El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de 
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 17.176,25 euros.  

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

1r.  La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Porqueres realitzaran les obres de 
tractament superficial asfàltic a diversos camins municipals 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 Porqueres: 
-  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, 17.176,25 euros. 
-  Disponibilitat d’un lloc d’aplec situat a prop de les actuacions per carregar les 

gravetes i disposició d’un element de càrrega (retro o similar). 
- Eliminació d’herbes, rasanteig del camí amb aportació de tot-ú artificial (10-

20 cm de gruix), regat i posterior compactació al 98% del próctor modificat. 
- Eliminació de mota vegetal en el voral i restitució de cunetes. 
- En el camí de Sant Bartomeu poda de vegetació deixant un gàlib de 6 metres 

lliure en tota l’amplada del camí. 
- Escombrat de l’àrid sobrant al cap de 3 dies de l’execució del tractament 

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

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

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

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

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.” 
 
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
Conveni i per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Porqueres i a Intervenció 
d’aquesta Diputació pel seu coneixement i efectes procedents. 
 
Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
15. Proposicions urgents 
 
FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la 
Presidència i adoptada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels 
assistents, i d’acord amb el que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, es passen a tractar els assumptes següents: 
 
15.1. JG1017/000054/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Ratificació de l'acord de Junta de 
Govern de 21 d'abril de 2020, d'aprovació de la convocatòria de 
subvencions a les llars d'infants municipals, curs 2018-2019 (exp. 
2020/3345) 

 
Vist que s’ha aprovat definitivament la modificació de crèdit 3CE 2/2020 en la 
modalitat de crèdit extraordinari, es proposa a la Junta de Govern la ratificació de 
l’acord pres en la sessió del dia 21 d’abril de 2020, el qual es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per al finançament de les llars d’infants, 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 d’abril de 2017 i publicades al 
BOP número 115, de 16 de juny 2017 i modificades parcialment per decret del 
President de 30 de març 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. 
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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 a les llars d’infants municipals, curs 2018-2019, el text de 
la qual es transcriu literalment a continuació: 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS, 
CURS 2018-2019 
1. Objecte i finalitat 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva per al finançament de les despeses corrents derivades 
del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat 
municipal i d’escoles rurals, d’acord amb les bases específiques reguladores 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 d’abril de 2017 i publicades al 
BOP número 115, de 16 de juny 2017 i modificades parcialment per decret del 
President de 30 de març de 2020. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 5.522.125,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació: 

Any Aplicació pressupostària Import 

2020 300.3230.46200 5.522.125,00 € 

 Total 5.522.125,00 € 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i al fet que no es presentin 
al·legacions davant l’exposició pública de l’expedient 3CE 2/2020 de crèdit 
extraordinari. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció, aquest crèdit 
podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 400.000,00 €, 
derivada de una modificació 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. Determinació de l’import de les subvencions 
La forma de determinació de l’import de les subvencions s’estableix al punt 5è de les 
bases específiques reguladores. 
4. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 
dia 11 de maig de 2020. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la 
documentació que preveu l’article 6 de les bases reguladores. 
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. 
5. Àmbit temporal de les despeses subvencionables 
Se subvencionaran les despeses de funcionament del curs 2018-2019. 
6. Termini per justificar les actuacions 
La justificació de les actuacions es realitzarà conjuntament amb la sol·licitud de 
subvenció. 
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7. Termini de resolució i notificació  
7.1 Termini de resolució 

D’acord amb l’article 8 de les bases reguladores, el termini màxim per resoldre la 
convocatòria és de tres mesos a comptar des de la finalització 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 

La resolució es notificarà a tots els beneficiaris, 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 deu dies hàbils, a comptar des de la data en què s’adopti l’acord.  
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. En contra s’hi pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat  Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a 
la notificació de la resolució. Alternativament, i de manera  potestativa, es pot 
interposar un recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la notificació de la 
resolució.  
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de 
la corporació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la 
Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona.” 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria, en règim de concurrència 
competitiva, per a la concessió de subvencions a les llars d’infants municipals, curs 
2018-2019, per un import màxim de 5.522.125,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/3230/46200 del pressupost de l’exercici 2020, la qual resta 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució 
de l’atorgament i a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 3CE 2/2020 en la 
modalitat de crèdit extraordinari. 
Tercer. Ratificar el present acord per la Junta de Govern una vegada aprovada 
definitivament la modificació de crèdit 3CE 2/2020 en la modalitat de crèdit 
extraordinari. 
Quart. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
Cinquè. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, 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.” 
 
La Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per unanimitat acorda la ratificació 
de l’acord esmentat, transcrit literalment, tal com ha estat aprovat. 
 
 
15.2. JG1017/000016/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Secretaria General (005): Aprovar el conveni de col·laboració entre 
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la Universitat de Girona i la Diputació de Girona, relatiu a l'organització 
de la jornada en línia "Ciberseguretat: un nou repte pels Governs locals" 
(exp. 2020/4618) 

 
Atès que la Diputació de Girona és una institució pública que, d’acord amb el que es 
disposa als articles 26.3, 31.2 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les 
bases del règim local, té, entre altres competències pròpies, les de prestar assistència 
i cooperació jurídica, tècnica i econòmica als ajuntaments de menor capacitat 
econòmica i de gestió amb la finalitat de fomentar el seu desenvolupament econòmic i 
social. 
 
Atès que la Diputació de Girona és conscient de la importància de la recerca, la 
difusió i transferència de coneixement en tots aquells àmbits que són d’interès pels 
municipis de la seva demarcació. La irrupció de les noves tecnologies ha creat un nou 
escenari que fa més necessari que mai incentivar la recerca i l’estudi per actualitzar 
els coneixements de les treballadores i treballadors públics en aquests àmbits i 
proporcionar-los nous coneixements, habilitats i competències que els permetin 
gestionar millor els riscos vinculats a l’ús de les noves tecnologies a les 
administracions públiques.  
 
Atès que són diverses les disposicions normatives que fan referència i regulen l’ús de 
mitjans electrònics per part de les administracions públiques, així com els requisits 
tècnics i de seguretat als que les administracions públiques han de donar compliment. 
Les més importants són la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, el reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, dret d’accés a la informació pública i bon govern i el 
Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de 
Seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica modificat pel Reial decret 951/2015, 
de 23 d’octubre entre d’altres.  
 
Ates que, en l’últim any, nombrosos ajuntaments de la demarcació han estat víctimes 
de ciberatacs que han posat en risc la seguretat de la informació de llurs institucions. 
Per aquest motiu, la Diputació de Girona considera d’especial interès donar suport, 
incentivar i fomentar aquelles activitats de recerca, així com totes aquelles activitats 
que aprofundeixin en l’estudi, la recerca, la divulgació i transmissió del coneixement 
en aquest àmbit que té afectació directa sobre les entitats locals de la demarcació de 
Girona.  
 
Atès que, donades aquestes circumstàncies, la Diputació de Girona creu convenient 
col·laborar amb el la Universitat de Girona per organitzar conjuntament una Jornada en 
línia sobre “Ciberseguretat: un nou repte pels Governs locals” que tindrà lloc el 
divendres dia 12 de juny. La Diputació pretén col·laborar en la preparació, difusió, 
finançament i desenvolupament d’aquesta Jornada tenint en compte que la Universitat 
de Girona té una línia de recerca específica en l’àmbit de la ciberseguretat en les 
administracions públiques en el marc de la societat digital del segle XXI.  
 
Atès que. d’acord al que es disposa als articles 47 i successius de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la fórmula de col·laboració oportuna és la 
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subscripció d’un conveni interadministratiu de col·laboració entre ambdues institucions 
en tant que la naturalesa de la col·laboració no té per objecte les prestacions pròpies 
dels contractes i té com a finalitat l’exercici de les competències pròpies de la Diputació 
pel què fa a la prestació de serveis d’assistència als municipis en el marc d’una activitat 
que és d’utilitat pública.  
 
Atès que  signatura d’aquest conveni suposarà assolir de manera conjunta els 
objectius individuals que cada una d’aquestes institucions té en els seus respectius 
àmbits competencials. D’una banda, la Universitat de Girona pretén ampliar la línea 
de recerca en matèria de “Ciberseguretat a les administracions públiques en el marc 
de la societat digital del segle XXI”, per tal de ser un punt de referència i de bones 
pràctiques en la matèria a Girona, a Catalunya i a la resta de l’Estat i, de l’altra, la 
Diputació de Girona, pretén fomentar i donar suport a la recerca, la difusió, divulgació 
i transferència de coneixement en àmbits d’interès pels ajuntaments de la demarcació 
de Girona per tal de proporcionar coneixements, competències i habilitats a les 
treballadores i treballadors públics de la demarcació a través de la Jornada en línia en 
l’àmbit de la ciberseguretat.  
 
Atès que el conveni té vigència des del moment de la seva signatura fins a la 
presentació de la liquidació econòmica per part de la Universitat de Girona i no es 
preveuen pròrrogues; amb la qual cosa, la previsió de la seva durada és inferior al 
termini màxim de 4 anys que estableix l’article 49 h), apartat 1 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre de règim jurídic del sector públic. 
 
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest conveni és la Junta de Govern, 
al ser una competència delegada del president a favor d’aquest òrgan, de conformitat 
amb la resolució de la Presidència de data 19 d’agost de 2019 (expedient 2019/6186). 
 
Atès que l’aportació econòmica per part de la Diputació és de 2.520,00€, que 
s’efectuarà en un únic pagament una vegada s’hagi realitzat la Jornada en línia 
prevista pel 12 de juny de 2020. La finalitat de l’aportació econòmica és per al 
pagament dels honoraris dels sis ponents de la Jornada d’acord al que es preveu  a 
les taules retributives per activitats de formació i divulgació per les ponències i lliçons 
impartides per personal de reconegut prestigi aprovades per la Diputació de Girona.  
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General. 
 
D’acord amb tot allò que s’ha exposat, la Junta de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. APROVAR el conveni de col·laboració científica entre la Universitat de Girona 
i la Diputació de Girona, relativa a l’organització de la jornada en línia “Ciberseguretat: 
un nou repte pels Governs locals”, el contingut del qual, transcrit literalment, es 
reprodueix a continuació: 
 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA  
 
Hi intervenen 
 
D’una part, la Universitat de Girona (UdG) representada pel doctor Joaquim Salvi 
Mas, Rector Magnífic, que actua en nom i representació d’aquesta Universitat, en 
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virtut de l’acord del Consell de Ministres de 22 de desembre de 2017 i de la publicació 
d’aquest acord en el BOE núm. 316 i el DOGC núm. 7525, ambdós de 29 de 
desembre de 2017, de nomenament del rector de la Universitat de Girona, i de 
conformitat amb el que s’estableix als articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de 
Girona, aprovats per acord GOV/94/2011 de 7 de juny (DOGC núm. 5897 de 9 de 
juny de 2011), amb domicili als efectes d’aquest contracte a la Pl. St. Domènec 9, 
17004 Girona. Signa per autorització de signatura del rector mitjançant resolució de 
data 1 de setembre de 2018 la Dra. Maria Pla de Solà Morales, Vicerectora de 
Recerca i Transferència del coneixement. 
 
I de l'altra, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i 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 
actuant d’acord amb la facultat per acord de Junta de Govern de data X de XX de 
2020, atès que la Junta de Govern és l'òrgan competent (per delegació de cartipàs) 
per a l'aprovació de convenis de col·laboració (fins a 4 anys i amb els límits de 
quantia econòmica de la Llei de Contractes). 
 
EXPOSEN  
 
Que la Universitat de Girona és una institució dedicada a la formació universitària i a 
la recerca i que entre els seus fins hi ha el de participar en el progrés i el 
desenvolupament de la societat i en la millora del coneixement, i que des del 
Departament de Dret públic de la Facultat de Dret de la UdG, mitjançant la professora 
doctora Dolors Canals Ametller, professora titular de Dret administratiu, s’investiga en 
el camp de la ciberseguretat en les administracions públiques en el marc de la 
societat digital del segle XXI. 
 
Que la Diputació de Girona és una institució pública que, d’acord amb el que es 
disposa als articles 26.3, 31.2 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les 
Bases del Règim Local, té, entre d’altres competències pròpies, les de prestar 
assistència i cooperació jurídica, tècnica i econòmica als ajuntaments de menor 
capacitat econòmica i de gestió. La Diputació de Girona és conscient de la 
importància de la recerca, la difusió i transferència de coneixement en tots aquells 
àmbits que són d’interès pels municipis de la seva demarcació. La irrupció de les 
noves tecnologies ha creat un nou escenari que fa més necessari que mai incentivar 
la recerca i l’estudi per actualitzar els coneixements de les treballadores i treballadors 
públics en aquests àmbits i proporcionar-los nous coneixements, habilitats i 
competències que els permetin gestionar millor els riscos vinculats a l’ús de les noves 
tecnologies a les administracions públiques. En l’últim any, nombrosos ajuntaments 
de la demarcació han estat víctimes de ciberatacs que han posat en risc la seguretat 
de la informació de llurs institucions. Per aquest motiu, la Diputació de Girona 
considera d’especial interès donar suport, incentivar i fomentar aquelles activitats de 
recerca, així com totes aquelles activitats que aprofundeixin en l’estudi, la recerca, la 
divulgació i transmissió del coneixement en aquest àmbit que té afectació directa 
sobre les entitats locals de la demarcació de Girona.  
 
Que, vista la coincidència d'interessos i d'objectius, ambdues parts decideixen establir 
una col·laboració per iniciar un projecte de recerca sobre “Ciberseguretat a les 
administracions públiques en el marc de la societat digital del segle XXI”, que tindria 
com a primer resultat la realització d’una Jornada en línia sobre “Ciberseguretat: un 
nou repte pels Governs locals” el divendres dia 12 de juny d’enguany.  
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Que, per tant, ambdues parts, reconeixent-se plena capacitat jurídica, veuen la 
necessitat de signar un conveni de col·laboració científica en el camp de la recerca, i, 
per tant, acorden les següents:  
CLÀUSULES  
 
Primera – Objecte  
L'objecte d'aquest conveni és regular la col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Departament de Dret Públic de la Facultat de Dret de la UdG pel tal de treballar 
conjuntament en la preparació, difusió, finançament i desenvolupament d’una Jornada 
en línia sobre “Ciberseguretat: un nou repte pels Governs locals” que tindrà lloc el 
divendres dia 12 de juny d’enguany, d’acord amb el programa (esborrany) que consta 
a la documentació adjunta (annex I). 
 
Segona– Obligacions de les parts  
Obligacions generals: 
Les dues entitats es comprometen a realitzar una àmplia difusió de la Jornada digital 
objecte d’aquest conveni utilitzant els canals de difusió institucionals dels que 
disposen amb l’objectiu de que s’hi puguin inscriure i participar entitats locals de dins i 
fora de la demarcació de Girona, així com acadèmics, professionals vinculats i 
persones interessades en el camp de la ciberseguretat a les administracions 
públiques.  
Les dues entitats es comprometen a admetre de forma preferencial als treballadors i 
treballadores de les administracions públiques de la demarcació de Girona.  
Les dues entitats es comprometen a utilitzar la imatge institucional d’ambdues 
institucions en tots els materials de difusió i promoció de la Jornada que s’elaborin així 
com en els certificats d’assistència on-line que s’expedeixin.  
Obligacions especifiques:  
De la Diputació de Girona  

Col·laborar en les tasques de disseny i preparació de la Jornada digital en tot allò 
que la direcció de la mateixa li requereixi. 

Realitzar difusió de la Jornada a través dels canals institucionals habituals de la 
Diputació de Girona.  

Participar en el desenvolupament en línia de la Jornada assumint les tasques de 
representació institucional de la Diputació de Girona com a entitat 
col·laboradora en la seva organització.  

Posar a disposició de la Universitat de Girona, si és el cas, les eines i 
plataformes tecnològiques necessàries per portar a terme la Jornada on-line. 

Realitzar una aportació econòmica a la Universitat de Girona per al pagament 
dels honoraris dels ponents de la Jornada amb un import total màxim de 
2.520,00€ a raó de 420,00€ per sessió/ponència d’acord al que es disposa a 
les taules retributives per activitats de formació i divulgació per les ponències i 
lliçons impartides per personal de reconegut prestigi. Aquest import anirà a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 230.9200.226.06,  Reunions, conferències 
i cursos, de Secretaria General de l’exercici 2020.  

L'aportació econòmica té caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final de l’activitat 
resulta inferior al pressupost exigible, ja sigui perquè així ho manifesta o així ho 
considera l’òrgan competent per examinar la documentació acreditativa de la despesa 
realitzada, la Universitat de Girona haurà d’abonar parcialment l’aportació en la 
quantitat proporcional segons el percentatge de l’aportació establert en aquest 
conveni.  
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Es realitzarà un únic pagament de 2.520,oo€ una vegada s’hagi realitzat la Jornada 
en línia prevista pel 12 de juny de 2020.   
De la Universitat de Girona, responsabilitat de la professora doctora Dolors Canals 
Ametller, del Departament de Dret Públic de la Facultat de Dret: 

Assumir i realitzar les funcions de direcció acadèmica de la Jornada on-line.  

Organització de la Jornada digital, concreció del programa, dels continguts i 
contacte amb ponents i moderadors. 

Elaboració dels materials de difusió de la Jornada i coordinació de la campanya 
de difusió amb la Diputació de Girona.  

Gestió del procés d’inscripció dels assistents a la Jornada i expedició dels 
certificats d’assistència on-line a la mateixa.  

Assumir les tasques de representació institucional de la Universitat de Girona 
com a entitat organitzadora i promotora de la Jornada digital.  

Coordinar el desenvolupament en línia de la Jornada i assumir funcions de 
conducció i moderació al llarg de la seva realització, amb el suport dels 
professors del Departament de Dret Públic que consideri oportú  

Gestionar la retribució, per part de la Universitat de Girona, als ponents de la 
Jornada on-line, d’acord als criteris establerts en les taules retributives per 
activitats de formació i divulgació per les ponències i lliçons impartides per 
personal de reconegut prestigi de la Diputació de Girona i d’acord a l’aportació 
econòmica realitzada per la Diputació de Girona.  

 
Segona – Responsabilitats  
El projecte i la col·laboració serà responsabilitat de la professora Dra. Dolors Canals 
Ametller, professora titular de Dret administratiu del Departament de Dret Públic de la 
Facultat de Dret de la UdG, qui assumeix la iniciativa i la direcció acadèmiques de 
l’esmentada Jornada. 
Per part de la Diputació de Girona, el projecte i la col·laboració serà responsabilitat 
del Sr. Jordi Turon i Serra, Vicesecretari General de la Diputació de Girona.  
 
Tercera – Inici i finalització de la col·laboració 
El projecte s’iniciarà el dia  18 de maig, als efectes de desenvolupar les tasques de 
preparació i difusió de la Jornada online, i finalitzarà un cop presentada la liquidació 
econòmica de les despeses realitzades per part de la Universitat de Girona a què fa 
referència aquest conveni.  
 
Quarta – Beneficis de la col·laboració  
Aquesta col·laboració genera uns beneficis per a cadascuna de les parts, ja que els 
permet assolir de manera conjunta llurs objectius individuals.  
Així, el Departament de Dret públic de la Universitat de Girona pretén desenvolupar 
una línea de recerca, sota la direcció acadèmica de la professora Dra. Dolors Canals 
Ametller, en matèria de “Ciberseguretat a les administracions públiques en el marc de 
la societat digital del segle XXI”, per tal de ser un punt de referència i de bones 
pràctiques en la matèria a Girona, a Catalunya i a la resta de l’Estat.  
 
Per la seva part, la Diputació de Girona pretén fomentar i donar suport a la recerca, la 
difusió, divulgació i transferència de coneixement en àmbits d’interès pels 
ajuntaments de la demarcació de Girona per tal de proporcionar coneixements, 
competències i habilitats a les treballadores i treballadors públics de la demarcació a 
través de la Jornada on-line de formació en l’àmbit de la ciberseguretat.  
 
Cinquena – Límits en els compromisos  
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És per la raó referenciada a la clàusula anterior que les tasques descrites en aquest 
conveni no generaran més compromisos que els que s’han acordat, i en cap cas no 
implicaran remuneracions per a cap de les dues parts. 
 
Sisena – Confidencialitat  
Els resultats obtinguts en la Jornada online no tindran caràcter confidencial. 
 
Setena – Drets d’explotació dels resultats 
No hi ha drets d’explotació dels resultats obtinguts en la Jornada digital ni per part de 
la Universitat de Girona ni per part de la Diputació de Girona, perquè els drets de 
propietat intel·lectual corresponen a cadascun dels ponents.  
 
Vuitena– Reconeixement de la naturalesa jurídica 
La Diputació de Girona declara conèixer el caràcter d´Entitat de Dret Públic que té la 
Universitat de Girona i, en conseqüència, l´aplicabilitat de les normes del procediment 
administratiu.  
La Universitat de Girona declara conèixer el caràcter d’administració pública de la 
Diputació de Girona, i en conseqüència, l’aplicabilitat de les normes de procediment 
administratiu.  
 
Novena – Vigència  
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i fins a la 
presentació de la liquidació econòmica de les despeses realitzades per part de la 
Universitat de Girona a que fa referencia aquest conveni. Aquest conveni no és 
prorrogable.  
 
Desena – Extinció  
El conveni s’extingirà en els supòsits següents: 

Per mutu acord de les parts 

Per resolució quan s’incompleixin les obligacions establertes en aquest conveni 
per qualsevol de les parts  

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

Per l’expiració del temps de vigència  

Per denúncia d’una de les parts  

Per qualsevol de les causes generals establertes en la legislació vigent 
 
Onzena – Comunicacions 
Les parts acorden que tota notificació, comunicació, sol·licitud o requeriment en 
relació amb el present conveni, s’haurà de fer per escrit i de forma fefaent 
assenyalant respectivament com domicili, les adreces que seguidament 
s’especifiquen: 
Comunicacions de caràcter tècnic: 
Diputació de Girona 
Nom: Sr.  Pol Puigdomènech Clot 
Adreça: Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, Girona 
E-mail: ppuigdomenech@ddgi.cat 
Telèfon: 972 185138/5138 
Universitat  
Departament de Dret Públic 
Nom: Dra. Dolors Canals Ametller 
Adreça: Facultat de Dret, C/ de la Universitat de Girona, 12, 17071-Girona  
E-mail: dolors.canals@udg.edu 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 58 

Telèfon UdG: 972418130/8134 
Telèfon particular : 627044567 
Comunicacions de caràcter administratiu: 
Diputació de Girona  
Nom: Sr. Jordi Turon i Serra  
Adreça: Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, Girona 
E-mail: jordituron@ddgi.cat 
Telèfon: 972 185069/5069 
Universitat 
Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) 
Unitat de Valorització 
Nom:  
Adreça: C/ Pic de Peguera, 15, porta A, 2n pis 
Edifici Jaume Casademont - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, 
17003 Girona 
E-mail: contractacio@udg.edu 
Telèfon: 972 418810    
Fax: 972 418896 
 
Dotzena – Seguiment i control de les actuacions   
Les parts signatàries d’aquest conveni duran a terme les accions de seguiment i 
control que considerin oportunes i necessàries per tal de garantir l’execució correcta 
de les actuacions que en són objecte.  
 
Tretzena – Protecció de Dades  
Cada part tractarà les dades personals que obtingui de l’altra part 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). La finalitat del tractament serà gestionar el present contracte i portar a 
terme les actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament té el seu 
fonament en les relacions jurídiques formalitzades en el present document (art. 6.1.b). 
Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades 
(accés a les dades, rectificació, portabilitat, supressió, sol·licitar-ne la limitació del 
tractament i oposició) cada part es podrà adreçar a l’altra a les referències i adreces 
que figuren a l’encapçalament d’aquest conveni. 
Les dades de les persones que s’inscriguin a les activitats de formació organitzades 
en el desenvolupament d’aquest conveni, seran tractades en règim de 
coresponsabilitat per les dues parts, en el sentit de l’article 26 del Reglament general 
de protecció de dades. En el moment d’obtenir les seves dades s’informarà a les 
persones interessades d’aquest tractament, així com de la possibilitat d’exercir els 
seus drets adreçant-se a qualsevol part. Cada part tractarà les dades dels participants 
exclusivament per portar a terme les tasques que assumeixi en l’organització de 
l’activitat i per acreditar, si escau, la seva realització. 
 
Catorzena – Publicació i publicitat 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que 
preveu l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic. La Diputació de Girona és l’ens encarregat de trametre el present conveni al 
Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya 
per tal de complir amb les obligacions de publicitat en matèria de convenis de 
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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.  
 
Quinzena – Qüestions litigioses 
Les parts intentaran resoldre les qüestions que puguin sorgir de forma amigable, si 
això no fos possible, les parts sotmetran les divergències que poguessin plantejar-se 
pel que fa a la interpretació o el compliment d´aquest conveni a la jurisdicció 
contenciosa administrativa.” 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa derivada d’aquest conveni, d’import 
2.520,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 230.9200.226.06,  Reunions, 
conferències i cursos, de Secretaria General, del pressupost general de 2020. 

Tercer. NOTIFICAR la present resolució al Rector Magnífic de la Universitat de 
Girona. 

Quart. PUBLICAR el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a la web de Registre de Convenis, de conformitat amb allò que 
estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
 
16. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.59 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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