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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1026

Número:1026 
Caràcter: Ordinària i telemàtica
Data: 22 de setembre de 2020
Hora d’inici: 10.10 h
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona
Expedient: 2020/8094

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
Sra. Mireia Acosta Piqué Secretària interventora
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora

Han excusat la seva absència

Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari general

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat
Sr. Josep Sala i Leal Diputat
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort Diputat
Sra. Anna Barnadas i López Diputada
Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat



2
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de
setembre 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. JG1026/000105/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de
Banyoles per al finançament del Festival de la veu (a)phònica 2020 (exp.
2020/41)

4. JG1026/000106/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Joventuts Musicals de
Torroella de Montgrí,per al finançament del  programa de concerts de Joventuts
Musicals de Torroella de Montgrí, l'any 2020 (exp. 2020/216)

5. JG1026/000107/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Llívia
per al finançament de la programació del Festival de Música de Cerdanya (exp.
2020/45)

6. JG1026/000109/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Esmena parcial de l'acord de Junta de Govern
de 4 d'agost 2020- Subvenció nominativa al Consorci del Museu memorial de
l'Exili MUME (exp. 2020/91)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

7. JG1026/000041/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Ratificar la resolució de Presidència 2020/2380
(exp. 2020/6515)

8. JG1026/000040/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovar acord marc per promoció accions recerca i gestió en
mitigació i adaptació al canvi global en l'àmbit agroforestal. Exp. 2020/7104

9. JG1026/000033/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Concedir subvenció al Consorci Forestal de Catalunya per actuacions del
projecte LIFE BIORGEST 2020-2023 (exp. 2020/3773)

10. JG1026/000049/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a l'acció 2017.
Ripoll (exp. 2017/4542)

11. JG1026/000022/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local;
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovar l'addenda al
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conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i. la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Girona (exp. 2020/3237)

12. JG1026/000023/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local;
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Desestimació recurs
reposició subvenció nominativa Fundació Fira de Girona (exp. 2018/5916)

13. JG1026/000011/2020-PDDPE; Proposta dip. del. Programes Europeus; Servei
programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona i l'Aj. de Sant Gregori pel cofinançament i les condicions
d'execució i lliurament del projecte de millora de l'eficiència energètica de la llar
d'infants municipal (exp. 2016/827)

14. JG1026/000019/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Subvenció directa a la Penya Unionista Figueres per a la millora
i ampliació de l'enllumenat exterior del camp de futbol (exp. 2020/6446)

15. JG1026/000016/2020-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària
(013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat per Antonio
Alberto Hernández del Rosal, en nom i representació de M.V.B. (exp.
2020/2220)

Assumptes procedents de les comissions informatives o competències delegades del
Ple

16. JG1026/000099/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Autoritzar l'exercici
d'una activitat pública compatible amb el càrrec al Sr. Josep Puig Mir (exp.
2020/7633)

17. JG1026/000102/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Autoritzar l'exercici
d'una activitat privada compatible amb el càrrec a la Sra. Maria Teresa Garcia
Campos (exp. 2020/7747)

18. Proposicions urgents

19. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 8
de setembre de 2020

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de
setembre 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
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3. JG1026/000105/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Banyoles per al finançament del Festival de la veu
(a)phònica 2020 (exp. 2020/41)

L’Ajuntament de Banyoles, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
de la programació del  Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, l’any 2020, i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2020/41).

El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, té com a objectiu la voluntat de dur a
terme un festival dedicat a la veu amb totes les seves vessants; un festival de
referència que no només se situï en el mapa musical gironí i català, sinó que sigui
capaç d’aconseguir un efecte positiu respecte a tot el moviment musical de creació. El
festival ofereix una gran varietat estilística de gèneres (jazz, pop, beatbox, rock, cançó
d’autor, tradicional...), per tal que tothom pugui trobar una proposta del seu interès.
Aquest any, malauradament, a causa de la crisi sanitària el Festival s’ha hagut de
cancel·lar.

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. L’objectiu d’aquesta
línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les
arts escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts
escèniques.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament de Banyoles 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,
amb l’abstenció del president, acorda:

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Banyoles, per al finançament de la
programació del Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica , l’any 2020, que es
detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2020/41 Ajuntament de P1701600G Programació Des de l’1 de
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Banyoles del Festival de
la Veu de
B a n y o l e s ,
(a)phònica

gener fins al
31 de juliol de
2020
CANCEL·LAT

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

32.609,50€ 32.609,50€ 25.000,00 € 76,66 % 32.609,50€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS,
(25.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46217 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2020.

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

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

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Ajuntament de Banyoles, 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 25.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 76,66 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament de Banyoles, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
32.609,50€ 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 de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
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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 (web de la
Diputació, 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 23 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’Ajuntament de Banyoles, presenti la documentació justificativa es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació,
amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

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

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Ajuntament de Banyoles, 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.

L’Ajuntament de Banyoles, 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.  
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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 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
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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’Ajuntament de Banyoles.

4. JG1026/000106/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Joventuts
Musicals de Torroella de Montgrí,per al finançament del  programa de
concerts de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, l'any 2020 (exp.
2020/216)

Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament del  programa de concerts de Joventuts Musicals de Torroella de
Montgrí, que tindrà lloc a Torroella de Montgrí, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2020/216).

El Festival de Torroella, que es duu a terme des de fa 40 edicions, l’any 2017 va rebre
el segell de qualitat EFFE Label 2017-2018, que atorga l’Associació Europea de
Festivals i que reconeix els millors festivals d’Europa. Concretament, van distingir el
Festival Internacional de Torroella de Montgrí pels seus esforços per arribar a un
públic ampli, per establir relacions entre els artistes joves i els professionals
consolidats i per la solidesa de les seves instal·lacions, que són un potencial per a un
Festival que, malgrat la seva llarga trajectòria, no ha deixat de tenir el seu sentit en la
societat.

El Festival de Torroella de Montgrí recull la tradició musical del municipi que ja des del
segle XIII, moment en què va esdevenir vila reial i els monarques hi passaven
temporades a la població, la música va formar part de la vida de la vila.

El Festival de Jazz de l’Estartit va néixer l’any 2017 com a resultat de la passió per la
riquesa harmònica i rítmica que la música jazz-fusió ha generat en tots els seus
derivants al llarg de la història.
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Els dos festivals estan adherits al programa Apropa Cultura, fet que posa de manifest
la seva sensibilitat i voluntat d’acció per la integració dels col·lectius més vulnerables.

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. L’objectiu d’aquesta
línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les
arts escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts
escèniques.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, de conformitat
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, 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 Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, per al
finançament del  programa de concerts de Joventuts Musicals de Torroella de
Montgrí, l’any 2020, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2020/216 Joventuts Musicals
de Torroella de
Montgrí

G17099334 Programa de
concerts de
J o v e n t u t s
Musicals de
Torroella de
Montgrí, que
tindrà lloc a
Torroella de
Montgrí

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

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

327.132,00€ 327.132,00€ 67.000,00 € 20,48 % 327.132,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  SEIXANTA-SET MIL
EUROS, (67.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48121 del
pressupost de la Diputació de Girona de 2020.
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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 21 de
setembre de 2020.

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
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 QUARANTA-SIS MIL
NOU-CENTS EUROS (46.900,00€), 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  Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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  VINT MIL CENT EUROS, (20.100,00€), 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.
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí ha de justificar la subvenció concedida,
per l’import de 327.132,00€ 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 de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
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e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel
foment de la inclusió social i cultural.
g)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
h) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.

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

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

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

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

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

Tan bon punt Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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
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dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

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

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

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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) 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.

Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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.
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h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.

i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per
raó de l’exercici de llurs càrrecs.

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

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

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

QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial 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 Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí.
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5. JG1026/000107/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenciió nominativa a
l'Ajuntament de Llívia per al finançament de la programació del Festival de
Música de Cerdanya (exp. 2020/45)

L’Ajuntament de Llívia, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de
la programació del Festival de Música de Cerdanya, que tindrà lloc a Llívia l’any 2020,
i s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/45).

Des de l’any 2016, l’equip de govern de Llívia – conjuntament amb el de Puigcerdà –
pretén reimpulsar el Festival, que en els últims anys havia perdut públic,
reorientant-lo, prioritzant la música clàssica simfònica per davant de la música
clàssica de petit format (ja que a la comarca hi ha força oferta d’aquest darrer
gènere), obrir-se i crear nous públic, aixoplugar altres tipus de músiques i estils i
coorganitzat-lo conjuntament amb un altre municipi de la comarca, en aquest cas
Puigcerdà. pretén que s’hi aixopluguin tot tipus de músiques i estils. Enguany es vol
donar continuïtat al nou concepte de Festival, un Festival molt més ampli que no
només inclogui la música clàssica, sinó també el jazz, i la música fusió pop-rock
catalana, motiu per el que es va crear l’any passat el Festival de Música de
Cerdanya, fent que sigui un referent a tota la Cerdanya, el Pirineu i Catalunya.
Tenint en compte que el Festival passarà a tenir dues seus, passarà a dir-se Festival
de Música de Cerdanya.

El Ple de la Diputació de Girona del 17de 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’Ajuntament de Llívia, de conformitat amb allò que preveu
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

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

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta
de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Llívia , per al finançament de la
programació del  Festival de Música de Cerdanya, que tindrà lloc a Llívia, l’any 2020,
que es detalla a continuació:
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N ú m e r o
d ' e x p e d i e n t
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2020/45 Ajuntament de
Llívia

P1710100G Festival de
Música de
Cerdanya, que
tindrà lloc a
Llívia

Des de l’1 de
gener fins al 7
d’octubre de
2020

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

29.586,19€ 29.586,19€ 23.000,00 77,73% 29.586,19€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-TRES MIL EUROS,
(23.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46221 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 7
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.
Es considera que L’Ajuntament de Llívia, 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 23.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 77,73 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament de Llívia ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
29.586,19€ 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 de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.

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

Tan bon punt l’Ajuntament de Llívia, 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’Ajuntament de Llívia, 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.

L’Ajuntament de Llívia, 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.  
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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.

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,
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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’Ajuntament de Llívia.

6. JG1026/000109/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Esmena parcial de l'acord de Junta
de Govern de 4 d'agost 2020- Subvenció nominativa al Consorci del Museu
memorial de l'Exili MUME (exp. 2020/91)

El Consorci del Museu memorial de l’Exili (MUME), ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de  la programació d’activitats culturals i Premi
Internacional Memorial Walter Benjamin, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2020/91).

En data 4 d’agost de 2020 s’aprova per acord de la Junta de Govern la concessió de
subvenció nominativa al Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME)per al
finançament de la programació d’activitats culturals i Premi Internacional Memorial
Walter Benjamin, l’any 2020.

S’ha detectat un error en el punt setè de l’acord en què consta que la subvenció
s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de novembre de 2019, quan
hauria de dir 2020.

Per tant, on en aquests moments diu:

“(...)

SETÈ. Règim de justificació.
El Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME), ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 48.500,00€ 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;
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de novembre de
2019. 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 el Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME) , 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.

(...)”, ha de dir:

(...)

SETÈ. Règim de justificació.
El Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME), ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 48.500,00€ 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;
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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 29 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 el Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME) , 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.

 (...)”.

D’acord amb el que estableix l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques “Revocació i
rectificació d’errors: Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes”.
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.  Modificar el punt setè de la resolució de la Junta de Govern, de data 4
d’agost de 2020, de manera que on ara consta:

“(...)
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SETÈ. Règim de justificació.
El Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME), ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 48.500,00€ corresponents a l’import de les despeses que
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació següent:

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

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de novembre de
2019. 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 el Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME) , 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.

(...)”, ha de dir:

(...)
SETÈ. Règim de justificació.
El Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME), ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 48.500,00€ 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:
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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 29 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 el Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME) , 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.

 (...)”.

SEGON. Notificar aquest acord al Consorci del Museu memorial de l’Exili (MUME).

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

En aquests moments s’incorpora a la sessió la diputada Maria Teresa Brunsó i
Puigvert.

7. JG1026/000041/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Ratificar la resolució de Presidència
2020/2380 (exp. 2020/6515)
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Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència número
2020/2380, relativa a desestimar les al·legacions a la resolució Inversions municipals
en cementiris, 2020 de l’Ajuntament de Siurana, la qual es transcriu literalment a
continuació:

“En data 5 d’agost de 2020 es va notificar als ens locals peticionaris la resolució de
la convocatòria de les subvencions per inversions en cementiris de l’any 2020, que
va acordar la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona el dia 4 d’agost de
2020. 

En data 11 d’agost de 2020, dins del termini establert, l’Ajuntament de Siurana
presenta recurs de reposició a l’esmentada resolució, manifestant el seu desacord
en relació a la valoració tècnica del projecte presentat a la convocatòria que va ser
de 0 punts i que d’acord amb les seves argumentacions hauria d’haver obtingut una
puntuació de 24 punts.
Les bases específiques reguladores de les subvencions per a inversions municipals
en cementiris es van aprovar per Ple el 21 de gener de 2020 i es van publicar
definitivament al BOPG número 51, de 12 de març de 2020. 

La convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris
corresponent a l’any 2020 es va aprovar per Junta de Govern de la Diputació de
Girona en sessió de 3 de març de 2020 i el seu extracte es va publicar al BOPG
número 49, de 10 de març de 2020. 

En data 10 de juny de 2020, l’Ajuntament de Siurana va presentar sol·licitud de
subvenció per a inversions municipals en cementiris, expedient número 6515/2020,
per a l’ampliació i rehabilitació del cementiri municipal, amb un pressupost de
45.461,89 € i un import sol·licitat de 43.188,80 €, que cal corregir a 40.915,70 € en
aplicació del percentatge de finançament màxim del 90% que estableix l’instrument
regulador de la subvenció. El formulari de sol·licitud s’acompanyava de la memòria
valorada de l’actuació i de la petició de l’informe sanitari vinculant i en data 23 de
juny de 2020 es va enviar a l’Ajuntament de Siurana un requeriment d’esmena de
sol·licitud per tal que s’acrediti la durada dels drets funeraris al què van contestar
satisfactòriament en data 3 de juliol de 2020. 

D’acord amb l'informe del servei d’Arquitectura de la Diputació de data 28 d’agost de
2020, el contingut del qual es reprodueix tot seguit: 

“OBJECTE: RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT
DE SIURANA
ASSUMPTE: SUBVENCIONS PER INVERSIONS MUNICIPALS EN CEMENTIRIS 2020

JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ TÈCNICA CONTINGUDA EN L’ACTA DE
LA COMISSIÓ AVALUADORA DE 16 DE JULIOL DE 2020  
Pels tècnics que subscriuen el present informe, la justificació de valoració tècnica de
la memòria valorada per a la “rehabilitació del cementiri de Siurana d’Empordà”
presentada per   l’Ajuntament de  Siurana, d’acord amb els criteris de valoració
establerts a la base reguladora sisena, és la següent:
OSSERA

a) Es preveuen actuacions a l’ossera: s’atorguen fins a 3 punts per a la nova
construcció d’osseres en aquell cementiris que no en disposen i es pondera
amb 2 o 1 punts, si l’actuació a una ossera existent és parcial o puntual.
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L’Ajuntament de Siurana disposa d’una ossera al cementiri municipal i ja
dóna compliment al Reglament de policia sanitària mortuòria pel que fa a
aquesta instal·lació i per tant es valora amb 0 punts.
Només es tractaria d’una actuació subvencionable segons les bases que
regeixen aquesta subvenció, en el cas que l’enderroc de l’ossera existent
fos degut a deficiències molt greus -justificades en la memòria valorada
segons la base 7.b)- que en fessin necessària la construcció d’una de nova.

INSTAL·LACIONS D’AIGUA
b) Es preveuen actuacions en relació a les instal·lacions d’aigua, excloses les

destinades al reg de parterres: s’atorguen fins a 3 punts per a la incorporació
d’un sistema d’instal·lació d’aigua al servei del cementiri,  sempre i quan no
resolgui únicament el reg de parterres. Es calcula a la baixa la incorporació
d’un únic punt d’aixeta o font i es valora amb 2 punts.

L’Ajuntament de Siurana no preveu actuacions en aquest apartat, que es
valora amb 0 punts. 

SERVEIS HIGIÈNICS
c) Es preveuen actuacions en serveis higiènics (banys): es valoren amb 2 punts

les actuacions que preveuen la construcció de banys dins del cementiri.

L’actuació de rehabilitació i d’ampliació del cementiri municipal de Siurana
no preveu actuacions en aquest apartat i es valora amb 0 punts.

DEFICIÈNCIES GREUS DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS
d) Les actuacions previstes corregeixen deficiències greus dels elements

estructurals del cementiri: s’atorguen fins a 15 punts a les actuacions que
corregeixen deficiències greus dels elements estructurals que necessiten una
actuació  imminent per suposar un perill per  les  persones o  provoquen
patologies en fonamentació, murs i/o cobertes. En  aquest camp  es   té en
compte la gravetat de les deficiències, la globalitat  o puntualitat de les
actuacions proposades, així com el nombre de sistemes sobre els quals
s’actua (fonaments, murs i/o cobertes). 

La memòria valorada presentada inicialment no recull ni justifica la
correcció de deficiències greus en els elements estructurals del cementiri,
que sí s’expliquen a l’escrit d’al·legacions presentat.  

Amb la inexistència d’informació gràfica de l’estat actual que justifiqui la
correcció  de deficiències greus en la documentació presentada en primera
instància, s’està incomplint  la base 7.b), en què es demana que la
documentació tècnica contingui informació gràfica i plànols de localització de
les actuacions. Per això s’ha valorat aquest apartat amb 0 punts.

DEFICIÈNCIES GREUS EN RELACIÓ A L’ACCESSIBILITAT

e) Les actuacions previstes corregeixen deficiències greus en relació amb
l’accessibilitat del recinte del cementiri, exclòs l’aparcament: s’atorguen fins a 5
punts per a correccions en l’accessibilitat de la part pública dels cementiris,
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ponderant a la baixa segons si l’actuació resol parcialment o puntual les deficiències
existents.
De la mateixa manera que s’exposa a l’apartat anterior, la memòria valorada de
l’actuació no recull ni justifica la correcció de deficiències greus en relació a
l’accessibilitat del cementiri, que sí s’expliquen a l’escrit d’al·legacions
presentat.

Amb la inexistència d’informació gràfica de l’estat actual que justifiqui la
correcció  de deficiències greus en accessibilitat en la documentació
presentada en primera instància, s’està incomplint la base 7.b), en què es
demana que la documentació tècnica contingui informació gràfica i plànols de
localització de les actuacions. Per això s’ha valorat aquest apartat amb 0
punts.

ELEMENTS DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
f) Es preveuen elements de sostenibilitat ambiental: s’atorguen fins a 2 punts si les

actuacions previstes inclouen elements de sostenibilitat ambiental, es pondera a la
baixa si l’efecte de l’actuació és puntual. 

La proposta de la  memòria valorada de rehabilitació del cementiri de Siurana
d’Empordà inclou la recollida d’aigües en el jardinet interior a través d’un
embornal i la seva conducció a l’exterior. Aquest apartat no s’ha valorat com
un element que contribueixi a la sostenibilitat ambiental del cementiri més
enllà que la mera conducció d’aigües plujanes fora del recinte sense cap
aprofitament ulterior d’aquestes (tipus dipòsit per reg,...), i per tant s’han
puntuat amb 0 punts.
Per tot l’anterior, es ratifica la valoració inicial de 0 punts sobre la memòria valorada
presentada en el seu moment.”

Vistos els antecedents exposats, i atès que l'informe del servei d’Arquitectura de la
Diputació ratifica la valoració de 0 punts a l’actuació presentada per l’Ajuntament de
Siurana a la convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris
any 2020, d'acord amb aquests antecedents i de conformitat amb les atribucions
que la vigent legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local),  

RESOLC 

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament de Siurana
contra l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 4 d’agost de
2020.
Segon.- Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern de la
Diputació en la propera sessió que celebri. 

Tercer.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Siurana, tot informant-los
que el present acord esgota la via administrativa i que, contra el mateix es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona, en el termini de dos mesos, comptats a partit del dia següent al de la
recepció de la notificació del present acord, de conformitat amb l'article 46.1 de la
Llei 23/1998, reguladors de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.”
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La Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d’Habitatge, Assistència als
municipis i Serveis Generals per unanimitat ratifica la resolució, transcrita literalment
tal com ha estat aprovada.

8. JG1026/000040/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovar acord marc per promoció accions recerca i gestió
en mitigació i adaptació al canvi global en l'àmbit agroforestal. Exp.
2020/7104

Atès que la diputació treballa per a la millora i conservació del patrimoni natural de les
comarques gironines, la dinamització de la gestió forestal local i sostenible, i la
prevenció d’incendis forestals, per mitjà d’accions com la millora dels sistemes
agroforestals a través de diverses línies de subvencions, les col·laboracions amb
diferents institucions de recerca en els àmbits agrari i forestal, la cooperació amb
consorcis de conservació d’espais naturals o la col·laboració amb entitats no
lucratives, entre d’altres.

El Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya té com a finalitats la creació,
gestió, conservació i explotació d’un centre de recursos forestals i rurals, com a
instrument de participació en l’ensenyament, la investigació, la transferència de
resultats, la divulgació, la cooperació, l’assistència tècnica a les empreses i
institucions, i el foment del desenvolupament rural, especialment en els àmbits
forestal, agroforestal i indústries de la fusta i agràries, aprofitaments forestals, i en
general en aquells àmbits relacionats amb la gestió dels recursos naturals. Els
principals àmbits temàtics en què s’apliquen les finalitats citades són: el forestal,
l’agroforestal, el mediambiental i el de planificació i gestió del territori rural, donant
suport a les indústries del món agrari, incloses les de la fusta, i a la gestió forestal, a
la gestió i la conservació de la fauna, i en general, en totes aquelles activitats
relacionades amb el medi rural.

Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient i d’acord amb els
antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar la formalització d’un acord marc amb el Consorci Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya, del següent tenor literal:

“ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I  EL
CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA
PER LA PROMOCIÓ D’ACCIONS DE RECERCA I GESTIÓ EN LA MITIGACIÓ I
ADAPTACIÓ AL CANVI GLOBAL EN L’ÀMBIT AGROFORESTAL DE LES
COMARQUES DE GIRONA

ENTITATS QUE INTERVENEN

Per part de la DIPUTACIÓ DE GIRONA, el 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 ___________.
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Per part del CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE
CATALUNYA (CTFC), amb domicili social a la ciutat de Solsona (CP 25280),
carretera de Sant Llorenç de Morunys, Km.2, i CIF Q7550005H, el seu director Sr.
Antoni Trasobares Rodríguez, segons nomenament per acord de Junta de data 23 de
novembre de 2016 i d’acord amb l’establert al Reglament Orgànic i Funcional del
CTFC, BOPL núm. 52 de data 15 de març de 2017.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

A nivell global,

i. El planeta està immers en canvis ràpids i profunds a causa de l’acció antròpica. Els
factors principals del que podríem definir com a  «canvi global» són: els canvis en els
usos del sòl, la contaminació, el canvi climàtic, els incendis i les invasions biològiques,
però també la destrucció dels hàbitats naturals, la sobreexplotació dels recursos, o la
fragmentació del territori, entre d’altres.

ii. Els sistemes agroforestals estan sotmesos als efectes i a les dinàmiques del canvi
global d’arreu del planeta i tenen incidència sobre la biodiversitat i els processos
ecològics que els són propis.

iii Del bon estat de conservació de la biodiversitat i del bon funcionament dels
ecosistemes en depèn la qualitat dels serveis ecosistèmics que aquests aporten. En
concret, la salut humana està íntimament lligada al nostre entorn natural, per la qual
cosa els ecosistemes ben conservats contribueixen a una major resiliència davant
pandèmies i d’altres fenòmens del canvi global que ens amenaça. Així doncs, els
sistemes agroforestals proveeixen serveis ecosistèmics cabdals de proveïment
(d’aliments, matèries primeres, etc.), de regulació (de clima, fixació de carboni, control
de l’erosió, pol·linització, control biològic, etc) i de suport (hàbitats per espècies i
diversitat genètica) que cal preservar per garantir el benestar de la societat.

iv. Cal vetllar per què les activitats agroforestals siguin viables i respectuoses amb la
conservació i millora ce la biodiversitat i els processos i serveis que en deriven.

A nivell estratègic europeu, estatal i català,

v. Les institucions europees, espanyoles i catalanes treballen per abordar la
problemàtica del canvi global a través de diversos plans i estratègies coherents i
vinculades entre sí, que tenen com a finalitat última protegir els ecosistemes naturals i
semi-naturals, i els serveis ecosistèmics que aquests proveeixen, tot fomentant un
desenvolupament social i econòmic sostenible.

vi. Els darrers informes de l’IPCC evidencien que l’escalfament global és inequívoc i
que el canvi climàtic està accentuant la freqüència d’esdeveniments climàtics extrems,
especialment a la conca mediterrània. En aquest sentit la Llei 16/2017, de l'1 d'agost,
del canvi climàtic estableix la necessitat d'adoptar mesures en matèria de boscos i
gestió forestal encaminades a: 1) la conservació de la biodiversitat i el millorament de
la vitalitat dels ecosistemes forestals, llur capacitat d'adaptació als recursos hídrics
disponibles i llur funció reguladora del cicle hidrològic i de protecció contra l'erosió i
altres efectes adversos de les pluges intenses; i 2) el subministrament sostenible de
productes forestals per substituir matèries primeres no renovables, com en el cas de
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la biomassa forestal primària que permet substituir combustibles fòssils en la
producció tèrmica o la producció de fusta estructural de proximitat i altres productes
fusters amb més capacita t com a embornals, per afavorir la transició cap a una
economia baixa en carboni.

vii. Ambdues institucions són coneixedores que el Green Deal, presentat per la
Comissió Europea al desembre de 2019, és una estratègia de creixement que pretén
abordar l’emergència climàtica global a través de mesures destinades a assolir un
nivell de zero emissions netes;. Més recentment, el 20 de maig de 2020, la Comissió
Europea ha adoptat una nova Estratègia de Biodiversitat per a frenar la pèrdua de
biodiversitat, i una estratègia «Farm to Fork» per fomentar un sistema alimentari just,
saludable i respectuós amb el medi ambient, i que ambdues estratègies es reforcen
mútuament fent compatible la preservació de la natura i les activitats econòmiques i
de consum sostenibles.

viii. La nova Estratègia de Biodiversitat de la UE pretén que les consideracions de la
biodiversitat formin part integrant de l'estratègia econòmica de la UE, i proposa, entre
d’altres, establir objectius vinculants per restaurar els ecosistemes danyats, millorar la
salut dels hàbitats i espècies protegides de la UE, conservar i millorar les comunitats
de pol·linitzadors en terres agrícoles, millorar l’agricultura fent-la més respectuosa
amb la biodiversitat, i millorar pràctiques agrícoles i forestals per incrementar la salut
d’aquests ecosistemes.

ix. La pèrdua de biodiversitat és un problema ambiental de primer ordre a nivell de la
UE, especialment en sistemes agrícoles i ramaders, per la qual cosa la Comissió
Europea ha inclòs com un dels objectius en les diferents Polítiques Agrícoles
Comunes (PAC) passades i futures aturar la pèrdua de biodiversitat en aquests
sistemes. Concretament, en la proposta de PAC post-2020, un dels 9 objectius
específics és “Conservar el paisatge i la biodiversitat”.

x. Segons la FAO “els boscos haurien de ser vistos de forma integral com a part de
l’espai rural i proveïdors de béns i serveis públics per a les generacions presents i
futures”. No obstant, alguns dels vectors del canvi global estan comportant amenaces
que impacten sobre els boscos, amb especial incidència a la conca Mediterrània.

xi. Ambdues institucions coincideixen amb els objectius de l’Estratègia del Patrimoni
Natural i la Biodiversitat de Catalunya, l’objectiu final de la qual és frenar, a molt tardar
el 2030, la degradació del patrimoni natural i la pèrdua de biodiversitat a Catalunya,
garantir-ne l’ús sostenible i assegurar la provisió dels serveis dels ecosistemes de què
depenem.

A nivell de les comarques gironines,

xii. D’una banda, molts boscos de les comarques gironines, fruit dels efectes del canvi
global, estan perdent biodiversitat i productivitat, alhora que n’augmenta la seva
vulnerabilitat, com per exemple l’alteració de processos ecològics, o l’increment de
malalties i plagues. Aquest canvi té uns efectes especialment greus en l'augment del
risc d'incendi forestal, que esdevé una amenaça creixent no només al patrimoni
natural sinó al benestar i la seguretat de les persones.
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xiii. Els boscos gironins són alhora els proveïdors i el suport d’una àmplia varietat de
serveis ecosistèmics essencials tant per al manteniment de la biodiversitat, el bon
funcionament de l’economia local  així com per al benestar de la societat. No obstant,
diversos canvis ocorreguts en les darreres dècades estan disminuint la capacitat dels
boscos de prestar alguns d'aquests serveis, com ara  la captura de carboni atmosfèric
o la regulació de les aigües.

xiv. D’altra banda, i fruit d’aprofitaments realitzats al llarg de moltes dècades anteriors,
els boscos vells, amb característiques de maduresa, són molt escassos a les
comarques gironines. Aquests boscos són claus per a la conservació de la diversitat,
com a hàbitats exclusius de comunitats d’organismes singulars i especialitzades, en
particular vinculades la fusta morta, que alberguen xarxes tròfiques complexes i
rellevants en el funcionament dels cicles biogeoquímics dels ecosistemes forestals i
contribueixen a la resiliència enfront plagues forestals.

xv. Els sistemes agrícoles sustenten una gran proporció de la biodiversitat existent a
les comarques de Girona, amb hàbitats, tàxons i processos ecosistèmics de gran
interès per a la conservació i la producció d’aliments. Aquests sistemes productius
tenen conseqüències més o menys directes en la salut ambiental en general, i la
humana en particular, i són objecte en molts casos de pràctiques d’aprofitament
intensives que han estat identificades com una de les principals causes de l’alarmant
pèrdua de biodiversitat registrada recentment arreu.

xvi. La conservació de la biodiversitat dels sistemes agroramaders està lligada al
manteniment de pràctiques sostenibles, les quals han sofert canvis importants en les
últimes dècades en el territori català i gironí. Per una banda, s’ha produït un procés
d’abandonament de l’agricultura i la ramaderia extensiva en les zones menys
productives, fet que ha comportat una pèrdua neta d’espais oberts i un increment de
la superfície forestal. Per l’altra, en les zones amb més potencial productiu,
l’agricultura i la ramaderia s’han intensificat, s’ha incrementat l’ús d’agroquímics i
fertilitzants, i s’ha produït la pèrdua d’elements naturals en el paisatge agrícola
(marges i altres espais marginals, murs de pedra seca, sistemes de rec tradicionals,
etc.); tots aquests processos tenen conseqüències negatives sobre gran part de la
biodiversitat present en aquests sistemes, així com en la salut humana.

A nivell institucional,

xvii. Ambdues institucions han cooperat amb anterioritat en diverses línies d’acció
d’interès mutu, i en concret:

 Desenvolupament d’una metodologia de mostreig i determinació dels paràmetres de
seguiment de les reserves forestals de les comarques gironines (xarxa de reserves
forestals destinades a la dinàmica lliure del bosc), creada pel servei de Medi Ambient
de la Diputació de Girona.(CTFC, any 2010).

 Conveni marc de col·laboració per desenvolupar la fase pilot del pla de foment de la
biomassa forestal per a usos tèrmics a Catalunya (Diputació de Girona, Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, amb el suport tècnic del
CTFC, 2014), amb la voluntat d'impulsar l’aprofitament tèrmic de la biomassa forestal
per garantir la gestió sostenible dels boscos de Catalunya.
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 Conveni per al foment de la biomassa i la recerca en espais agrícoles i forestals de
les comarques de Girona (Diputació de Girona i CTFC, 2018), que ha permès
determinar una metodologia de seguiment i avaluació de la biodiversitat de les
reserves forestals gironines i alhora dur a terme un seguiment de les calderes de
biomassa instal·lades així com el disseny d’un programa de seguiment pel
subministrament d’estella forestal local i sostenible.

 Avaluació del risc d’exposició a llavors tractades amb plaguicides en la comunitat
d’ocells granívors en els cultius de cereal i colza de la província de Girona (ajut directe
al CTFC en el marc del Conveni entre la Diputació de Girona i la Fundació Bancària
“la Caixa” per a la Millora d’Espais Naturals a la Demarcació de Girona), amb la
finalitat d’estudiar els patrons de disponibilitat, consum i nivell d’exposició d’ocells
granívors a plaguicides procedents de la ingesta de llavors blindades de cereal i colza
en diferents zones agrícoles de Girona, i analitzar el paper que poden jugar la
presencia d’ambdós cultius (colza i cereals) en diferents proporcions en els nivells
d’exposició a plaguicides procedents de llavors blindades per a diferents espècies
d’ocells.

xviii. La Diputació de Girona té les competències d’assistència als municipis, de
prestació de serveis de caràcter supramunicipal i de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social, d’acord amb la legislació de règim local, i en la
contribució a la protecció dels espais naturals d’acord amb la legislació sectorial de
d’espais naturals de Catalunya i de biodiversitat de l’estat Espanyol.

xix. La Diputació de Girona, en sessió plenària, de data 19 de setembre de 2019, va
realitzar la declaració institucional d’emergència climàtica on assumeix el compromís
de sustentar polítiques i accions que es promouen des d’aquesta administració i que
es basen en proposar estratègies i donar suport tècnic i econòmic a: Protegir,
conservar i incrementar els espais naturals i les zones verdes dels municipis; buscar
recursos en les institucions europees per seguir implementant polítiques decidides de
transició energètica; fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica i facilitar la implantació
d’energies 100% renovables, com la solar i la biomassa, de forma més immediata;
desenvolupar iniciatives per impulsar mesures en àmbits que considerem prioritaris
com l’educació ambiental, l’agricultura i l’economia circular basada en el concepte “Km
0”, entre d’altres.

xx. Entre els objectius del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona,
destaquen els d'abordar l’emergència climàtica i la crisi de biodiversitat, mitjançant
accions de mitigació i adaptació als efectes del canvi global. En concret, prenen
especial rellevància en el context d'aquest acord les línies de treball de la DdGI
orientades a la millora i conservació del patrimoni natural de les comarques gironines,
la dinamització de la gestió forestal local i sostenible, i la prevenció d’incendis
forestals, per mitjà d’accions com la millora dels sistemes agroforestals a través de
diverses línies de subvencions, les col·laboracions amb diferents institucions de
recerca en els àmbits agrari i forestal, la cooperació amb consorcis de conservació
d’espais naturals o la col·laboració amb entitats no lucratives, entre d’altres.

xxi. La missió del CTFC és contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector
forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de
la recerca i la transferència de coneixement i de tecnologia a la societat. Per
aconseguir aquest objectiu el CTFC treballa en tres programes: la gestió agroforestal
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multifuncional, la dinàmica del paisatge i la biodiversitat, i la bioeconomia i la
governança. La recerca desenvolupada en aquests programes es centra en aspectes
clau com l'equilibri de funcions del medi natural, l'adaptació al canvi climàtic i la
competitivitat al llarg de les cadenes de valor. Concretament, una de les línies de
recerca en el programa de dinàmica del paisatge és analitzar les interaccions entre
l'agricultura i ramaderia en relació la conservació de la biodiversitat, mentre que el
programa de bioeconomia i governança ofereix un marc conceptual per emprar el
capital natural i renovable per transformar i gestionar de manera holística el territori,
l’alimentació, la salut i el sistema industrial amb l’objectiu d’assolir un benestar
sostenible en harmonia amb la natura.

xxii. En aquest context d’emergència climàtica, crisi de la biodiversitat i necessitat
d’adaptació dels sistemes agroforestals a les comarques gironines, la Diputació de
Girona i el CTFC, consideren que és fonamental caracteritzar i promoure millores en
la gestió d’aquests sistemes per orientar les polítiques ambientals i de conservació
que s’hi apliquin de forma adequada, amb l’objectiu de garantir la conservació dels
seus valors ambientals i la seva capacitat d’adaptació, mitigació i resposta als efectes
pertorbadors del canvi global. En aquest sentit, esdevenen claus la recerca i la
innovació en la gestió i planificació d’aquests sistemes.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
Acord Marc, i a tal efecte acorden les següents,

CLÀUSULES

PRIMERA. L’objectiu del present acord és establir el marc de cooperació entre la
Diputació de Girona i el CTFC, per desenvolupar actuacions conjuntes en el marc de
la recerca i la innovació en la gestió i planificació dels sistemes agroforestals de les
comarques gironines, orientats a la conservació i millora dels seus valors naturals; a
l’augment de la seva capacitat d’adaptació i resposta als efectes pertorbadors del
canvi global; i vetllar per una bioeconomia circular compatible amb la conservació de
la natura.

SEGONA. Les àrees de treball i cooperació que es desenvoluparan en el present
acord estaran lligades a dos àmbits: el forestal i l’agroramader, els quals seran
preferentment els següents:

Àmbit forestal:

a) Recerca i planificació per al coneixement de la situació dels boscos madurs i
premadurs a la demarcació de Girona i el seu paper en la biodiversitat, així com
per a la seva gestió, conservació i potenciació.

b) Recerca i planificació per al coneixement dels efectes del canvi climàtic sobre
les comunitats forestals de la demarcació i la seva adaptació a aquests

c) Prevenció d’incendis forestals a través de la gestió forestal adaptativa.

d) Foment d’accions emmarcades en la bioeconomia circular i lluita al canvi
climàtic, com la promoció de la biomassa local; l’aprofitament del suro; la
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construcció en fusta o l’ús de residus agraris com a mesures de descarbonització
de l’economia i foment de l’eficiència energètica.

Àmbit agroramader:

e) Recerca i planificació per a la conservació de serveis ecosistèmics en sistemes
agroramaders i per a una producció agroambiental sostenible.

f) Millora del coneixement i foment de la biodiversitat dels sistemes agroramaders.
g) Avaluació de l’estat de conservació i potencial dels sistemes agroramaders a
través de la conservació dels sistemes no productius.

TERCERA: Les parts signants es comprometen a:
a) Promoure la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat dels sistemes
forestals i agroramaders per assegurar que aquests segueixin essent productius i
viables a llarg termini, proveeixin els serveis ecosistèmics que els són propis i
augmentin la seva capacitat d’adaptació als efectes del canvi global.

b) Ser conseqüents i coherents amb les diferents estratègies i plans europeus,
espanyols i catalans que treballen per abordar la problemàtica del canvi global,
segons han manifestat en els punts anteriors.

c) Cooperar entre ambdues institucions de tal forma que totes les investigacions
que es duguin a terme en el marc d’aquest Acord es facin de mutu acord. La
propietat dels resultats obtinguts serà a parts iguals de la Diputació de Girona i
del CTFC.

QUARTA: Per a l’execució del present Acord Marc s’aprovarà anualment un Pla de
Treball, on es definiran les accions concretes a assumir per ambdues parts per a
cadascun dels àmbits de treball definits en la clàusula segona, i preferentment per
a les àrees de treball que s’hi especifiquen. Aquest Pla de Treball tindrà per
objectiu definir detalladament les tasques a dur a terme, les despeses previstes
per ambdues parts (mitjançant un pressupost desglossat), el grau de cooperació,
els objectius a assolir i la forma i terminis per obtenir i, quan sigui el cas, justificar
els resultats.

CINQUENA: El seguiment del present acord es farà a través d’una Comissió de
Seguiment, que tindrà com a finalitat vetllar pel correcte desenvolupament de
l’acord, establir una cooperació fluida, facilitar la comunicació de les iniciatives de
les parts signatàries per poder resoldre els dubtes d’interpretació, així com les
discrepàncies que puguin aparèixer, i proposar línies de treballs futures, entre
d’altres possibles qüestions que poguessin sorgir.
Aquesta comissió de seguiment es reunirà com a mínim una vegada a l’any i
estarà  integrada almenys per :

 Diputada delegada de Medi Ambient de la Diputació de Girona
 El/la Director/a del CTFC
 Un/a cap o adjunt/a de Programa del CTFC
 Cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona
 Un/a tècnic/a del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona
 Un/a tècnic/a del CTFC
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En finalitzar cadascuna de les sessions de la comissió de seguiment, telemàtiques
o presencials, es redactarà una acta per part de l’equip que hagi acollit o convocat
aquella reunió, que signaran ambdues parts a molt tardar la setmana després
d’haver-se realitzat la trobada.

SISENA: El seguiment de les accions descrites en el Pla de Treball es durà a terme
mitjançant TAULES DE TREBALL. Les taules de treball tindran per objectiu la
coordinació entre els tècnics i tècniques de la Diputació de Girona i els equips
investigadors del CTFC. L’objectiu d’aquestes taules és garantir que hi hagi un
flux constant d’informació entre els equips col·laboradors, una presa de decisions
conjunta en tots els aspectes a desenvolupar per tal de garantir que els resultats
s’ajusten als objectius esperats i poden esdevenir eines útils de gestió.
Les taules de treball es reuniran, presencialment o per via telemàtica, un mínim
d’un cop al mes. Hi haurà dues taules de treball, una per àmbit d’actuació.
Cadascuna d’elles estarà integrada pels tècnics i tècniques d’ambdós centres que
estiguin desenvolupant cadascun dels Programes de treball, i tindran la
composició següent:

 dos representants tècnics designats per la Diputació de Girona;
 dos representants del CTFC.
 Si s’escau, podran assistir-hi altres persones convidades per a l’assessorament
puntual en qüestions imprevistes que puguin sorgir.
Les decisions preses en aquestes taules de treball es redactaran en forma de resum i
s’enviaran a tots els assistents per e-mail; aquest resum el redactarà i l’enviarà el/la
secretari/a de la taula de treball, el/la qual es designarà durant la primera sessió.

SETENA: Aquest Acord Marc té una vigència de quatre anys a partir del moment de
la seva signatura, i es podrà prorrogar de forma expressa de comú acord entre les
parts i prèvia avaluació dels resultats per un període de quatre anys més, com a
màxim.

VUITENA: Els termes del present Acord Marc podran ésser modificats, per acord
escrit entre les Parts, prèvia aprovació per part dels seus òrgans competents.”

SEGON. 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.

TERCER. PUBLICAR el text de l’acord al DOGC.

QUART. Traslladar el present acord al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

9. JG1026/000033/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Concedir subvenció al Consorci Forestal de Catalunya per
actuacions del projecte LIFE BIORGEST 2020-2023 (exp. 2020/3773)

Vista la sol·licitud del Consorci Forestal de Catalunya, de data 19 de març de 2020, en
què sol·licita una subvenció nominativa per a realització d’actuacions en el marc del
projecte LIFE BIORGEST, amb un import de 48.000,00 euros. Exp. 2020/3773.
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Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent:

“INFORME DEL CENTRE GESTOR DE MEDI AMBIENT

Exp. 2020/3773. Informe sobre la proposta d‘acord d’aprovació de conveni i
d’atorgament de subvenció directa al Consorci Forestal de Catalunya per a la
realització d’actuacions en el marc del projecte LIFE BIORGEST

DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El 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) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,

activitats i serveis dels ens locals 
e) Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
f) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

El Consorci Forestal de Catalunya ( En endavant, CFC) és una organització agrària
que té com a objectius principals, entre altres, els següents: Promoure l’harmonització
de les funcions ambientals, de conservació de la natura i paisatgístiques amb la
silvicultura; Aportar la seva opinió, experiències i propostes a les administracions,
grups socials i mitjans de comunicació; Afavorir la vertebració del sector forestal en
tots els seus nivells; Donar suport als propietaris forestals i professionals del sector
mitjançant la formació i l’assessorament en aspectes tècnics i legals.

Des de l’any 2004 la Diputació de Girona col·labora amb el CFC i subvenciona a
aquesta entitat per tal de dinamitzar i millorar el sector forestal Gironí, portant a terme
accions per al foment de la gestió sostenible, millora de la biodiversitat en l’àmbit
forestal i la promoció i dinamització del sector forestal gironí.

El CFC lidera el LIFE BIORGEST, projecte que  té per principal objectiu millorar la
biodiversitat dels boscos mediterranis i la seva adaptació al canvi climàtic, mitjançant
la integració de noves pràctiques forestals i mesures específiques en els instruments
de planificació i gestió forestal. Es pretén així fer compatible la millora de la
biodiversitat amb la sostenibilitat econòmica de la gestió forestal, garantint la
persistència de les masses i la seva adaptació al canvi climàtic.

BIORGEST aborda un nou enfocament en la gestió del bosc mediterrani, buscant
integrar la conservació i la millora de la biodiversitat de forma generalitzable i
compatible amb la gestió multifuncional, d'una forma que no ha estat abordada fins a
la data a la regió. El projecte es desenvolupa a Catalunya (NE Espanya) i Occitània
(ES França) però abasta els hàbitats forestals d'interès comunitari més estesos i
representatius de la regió mediterrània d'Europa occidental: boscos (purs i mixtos)
d'alzina, roures subhumits, pinedes i suredes.
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El projecte LIFE BIORGEST ha seleccionat 9 rodals, d’una superfície individual
aproximada de 8 ha, en l’àmbit de la província de Girona. Concretament, a la comarca
de La Garrotxa (Espai Natural de l’Alta Garrotxa i Parc Natural de la Zona volcànica
de la Garrotxa), La Selva (Parc Natural del Montseny) i Baix Empordà (Parc Natural
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter). Tots ells suposen un pes de més d’un 30%
del total dels rodals del projecte. En 3 dels rodals s’implementa el model de gestió
ORGEST (integrant mesures de millora de la biodiversitat), en 4 rodals s’implementa
una silvicultura propera a la natura, en un rodal es realitzen actuacions per preparar el
bosc cap a dinàmica natural i un es deixa directament a dinàmica natural, sense cap
intervenció silvícola.

L’objectiu del projecte és afí amb el compromís i objectiu de la Diputació de Girona de
conciliar la gestió forestal amb la conservació i millora de la biodiversitat.

Vista la sol·licitud del CFC  de subvenció de 48.000 euros per a les anualitats
2020-2023  per a actuacions en el marc del Projecte LIFE BIORGEST, amb un
pressupost total de 446.762,00 i amb una subvenció de 12.000,00 euros anuals.

S'INFORMA

Les diputacions tenen competències de cooperació en el foment del desenvolupament
econòmic i social, d’acord amb l’article 36 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora la
Línia de col·laboració per al desenvolupament de les accions del life BIORGEST, la
qual fa referència específica al CFC.

El Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2020 conté l’aplicació
pressupostària 500/1700/48105 “Ajuts a entitats no lucratives Projecte Life Biorgest”,
amb un crèdit de 12.000 €, la qual cosa és el supòsit previst en l’article 15.c) de
l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona per de subvencions
sense concurrència competitiva .

Donat que l’ajut es destina actuacions del LIFE BIORGEST i que el CFC és l’entitat
sense ànim de lucre que lidera el projecte, l’atorgament d’aquest ajut no es pot
realitzar mitjançant convocatòria en concurrència competitiva.

El crèdit pressupostari és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa
contreure, i s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o
document equivalent.

S'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el
beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que
el sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les prohibicions per
obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.

La subvenció té caràcter plurianual, ja que es preveu en quatre anualitats i la proposta
de resolució conté un punt de condicionalitat de la subvenció corresponent als
exercicis 2021, 2022 i 2023 a la disponibilitat pressupostària en aquest exercici futur,
d’acord amb el que determina l’article 174 del TRLRHL.
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L’ acord i el conveni contenen el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.

L'objecte del conveni a celebrar amb el CFC no està comprès en els contractes
regulats per la normativa contractual vigent.

El conveni té vigència fins el 30 de juny de 2024 la qual no és superior a la legalment
prevista.

El conveni preveu la possibilitat de pròrrogues anuals fins a un màxim de 4 anys en
total, i que la suma d’aquestes no supera el  termini màxim legalment establert.

L'aprovació de la subvenció, del text del conveni i de l’autorització i disposició de la
despesa correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta
d’una despesa superior a 18.001,00 €, d’acord amb la Resolució de Presidència de 18
de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 2019.

CONCLUSIÓ

Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’acord i
d’aprovació del text del conveni per a l’atorgament de la subvenció a 48.0000 euros al
Consorci Forestal de Catalunya.”

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 contè l’aplicació pressupostària
500/1700/48105 “Ajuts a entitats no lucratives Projecte Life Biorgest” i de conformitat
amb allò que preveu l’article 22.2c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 15.c de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de
concurrència competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, d’import superior a 18.000 €, segons delegació efectuada a aquesta
per resolució de presidència de data 18 de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de
2019.

Per l’exposat, la Junta de Govern, a proposta de la diputada delegada per unanimitat
acorda:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci Forestal de Catalunya
per a la realització d’actuacions en el marc del projecte LIFE BIORGEST

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL
CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTUACIONS EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE BIORGEST

  CN/4058 Exp. 2020/3773
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I. ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, 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 xx de xxxxx de xxxx.

CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA (CFC), amb NIF Q-6750001-G,
representada pel seu president, Sr. Rosendo Castelló Pujol, i amb seu social a “La
Casa del Bosc” c/ Jacint Verdaguer, 3, 2n, 17430, de Santa Coloma de Farners.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

El Consorci Forestal de Catalunya (En endavant, CFC) és una organització agrària
que té com a objectius principals, entre altres, els següents: Promoure l’harmonització
de les funcions ambientals, de conservació de la natura i paisatgístiques amb la
silvicultura; Aportar la seva opinió, experiències i propostes a les administracions,
grups socials i mitjans de comunicació; Afavorir la vertebració del sector forestal en
tots els seus nivells; Donar suport als propietaris forestals i professionals del sector
mitjançant la formació i l’assessorament en aspectes tècnics i legals.

Des de l’any 2004 la Diputació de Girona col·labora amb el CFC i subvenciona a
aquesta entitat per tal de dinamitzar i millorar el sector forestal Gironí, portant a terme
accions per al foment de la gestió sostenible, millora de la biodiversitat en l’àmbit
forestal i la promoció i dinamització del sector forestal gironí.

El CFC lidera el LIFE BIORGEST, projecte que té per principal objectiu millorar la
biodiversitat dels boscos mediterranis i la seva adaptació al canvi climàtic, mitjançant
la integració de noves pràctiques forestals i mesures específiques en els instruments
de planificació i gestió forestal. Es pretén així fer compatible la millora de la
biodiversitat amb la sostenibilitat econòmica de la gestió forestal, garantint la
persistència de les masses i la seva adaptació al canvi climàtic.

BIORGEST aborda un nou enfocament en la gestió del bosc mediterrani, buscant
integrar la conservació i la millora de la biodiversitat de forma generalitzable i
compatible amb la gestió multifuncional, d'una forma que no ha estat abordada fins a
la data a la regió. El projecte es desenvolupa a Catalunya (NE Espanya) i Occitània
(ES França) però abasta els hàbitats forestals d'interès comunitari més estesos i
representatius de la regió mediterrània d'Europa occidental: boscos (purs i mixtos)
d'alzina, roures subhumits, pinedes i suredes.

El projecte LIFE BIORGEST ha seleccionat 9 rodals, d’una superfície individual
aproximada de 8 ha, en l’àmbit de la província de Girona. Concretament, a la comarca
de La Garrotxa (Espai Natural de l’Alta Garrotxa i Parc Natural de la Zona volcànica
de la Garrotxa), La Selva (Parc Natural del Montseny) i Baix Empordà (Parc Natural
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter). Tots ells suposen un pes de més d’un 30%
del total dels rodals del projecte. En 3 dels rodals s’implementa el model de gestió
ORGEST (integrant mesures de millora de la biodiversitat), en 4 rodals s’implementa
una silvicultura propera a la natura, en un rodal es realitzen actuacions per preparar el
bosc cap a dinàmica natural i un es deixa directament a dinàmica natural, sense cap
intervenció silvícola.
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L’objectiu del projecte és afí amb el compromís i objectiu de la Diputació de Girona de
conciliar la gestió forestal amb la conservació i millora de la biodiversitat.

En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents:

PACTES

PRIMER. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la
col·laboració entre la Diputació de Girona i el CFC per a l’execució i desenvolupament
del LIFE BIORGEST. Les despeses subvencionables són les que consten a la
sol·licitud i podrà haver-hi flexibilitat entre les diferents partides del pressupost
presentat, sempre que s’ajustin a la normativa del programa LIFE.
SEGON. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona es
compromet a donar al CFC una subvenció de 48.000,00 € per contribuir a l’execució
global del projecte LIFE BIORGEST. Aquesta quantitat representa, com a màxim, un
10,73% de la previsió de despesa del projecte per part del CFC, que ascendeix a un
total 446.762,00 €. En cas que hi hagi una disminució de la despesa respecte al
pressupost del projecte, sempre que s’hagin assolit tots els objectius i executat les
accions del projecte, el percentatge de cofinançament de la diputació pot veure’s
incrementat, com a màxim, fins al 12% de la despesa total executada, tot i que en cap
cas s’augmentarà l’import de la subvenció de la diputació.

TERCER. IMPORTS PER ANUALITATS. Aquesta subvenció quedarà desglossada en
els següents imports i anualitats:

12.000 € amb càrrec a l’anualitat de 2020
12.000 € amb càrrec a l’anualitat de 2021
12.000 € amb càrrec a l’anualitat de 2022
12.000 € amb càrrec a l’anualitat de 2023

L’import de 12.000 € corresponent a l’anualitat de 2020, anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària 500/1700/48105 “Ajuts a entitats no lucratives Projecte Life Biorgest”
del pressupost general de 2020. Pel que fa a la resta d’imports corresponents a les
anualitats de 2021, 2022 i 2023 es determinaran en les aplicacions pressupostàries
corresponents, condicionades a les aprovacions dels pressupostos corresponents a
aquestes anualitats.

QUART. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI I SEGUIMENT DEL
PROJECTE LIFE BIORGEST.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI. Per tal de garantir el correcte
desenvolupament del conveni, facilitar la comunicació de les iniciatives de les parts
signatàries i poder resoldre els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte a les
clàusules d’aquest conveni, així com les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació
d’aquest, es crea una comissió de seguiment formada per un representant de cada
part del conveni.

La Comissió de Seguiment, en cas que calgui resoldre algun dubte o discrepància
respecte a les clàusules d’aquest conveni, es reunirà en el termini d’un més a partir de
la petició d’una de les parts.
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SEGUIMENT DEL PROJECTE. La Diputació de Girona realitzarà el seguiment del
projecte LIFE BIORGEST mitjançant la participació en el comitè de seguiment del
projecte.

CINQUÈ. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les
associades a les accions recollides en el Marc del projecte Biorgest d’acord amb la
memòria aprovada adjunta; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per
sufragar despeses d’una altra naturalesa.

No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA si aquesta despesa és
recuperable per part del beneficiari.

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2020 i
finalitza el 30 de desembre de 2023.

SISÈ. COMPATIBILITAT. La subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o
d'organismes internacionals, amb l'excepció dels ajuts que s'obtinguin de la Diputació
de Girona, o entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. La
suma de les subvencions i altres ingressos compatibles amb la de la Diputació de
Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada.

SETÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. El beneficiari accepta la subvenció, així
com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en
aquest conveni.

VUITÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, d’acord
amb el que estableix el Grand agreement del Projecte LIFEBIORGEST LIFE17
NAT/ES/000568, en les següents dates i anualitats, 31 de març de 2021, 30 de juny
de 2022 i 30 de desembre de 2023 la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar una
descripció de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com l’explicació del
compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació
de Girona. Aquesta podrà ser presentada d’acord amb els models de memòria
establerts pel programa LIFE.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor,
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura, que
podrà ser presentada d’acord els models de justificació (Financial reporting) del
programa LIFE
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c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte desè d’aquest
conveni.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (model
disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).
f) En cas que hi hagi despeses de personal, fulls mensuals de dedicació temporal a
les diferents tasques en què consti la dedicació desglossada en dies i hores a cada
tasca, signats per cada persona i pel seu cap, els justificants de despesa
corresponents i un certificat signat que acrediti la dedicació de forma argumentada;  a
excepció d’aquelles persones que destinin el 100% de la seva jornada laboral al
projecte LIFEBIORGEST, en aquest cas caldrà presentar un certificat signat que
acrediti aquesta dedicació.

Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes
per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el
beneficiari ha de justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents
proveïdors, prèviament a la contractació del compromís, excepte que per les
característiques especials de l’objecte del contracte no hi hagi en el mercat suficient
nombre d’entitats que el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el 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
al pacte cinquè, superin la despesa efectiva.

El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.

NOVÈ. AFECTACIÓ DELS BÉNS. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret
per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys. Si el
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció,
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més
l’interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el
registre públic corresponent.

En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, el període mínim és de 5 anys i
les circumstàncies expressades en el paràgraf anterior s’han de fer constar en
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l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en qualsevol cas, en el registre públic
corresponent, i cal indicar-hi l’import de la subvenció concedida.

DESÈ. PAGAMENT. Es podran efectuar pagaments en concepte de bestretes a
justificar anteriors a la presentació del compte justificatiu. En l’anualitat 2020 es podrà
pagar la bestreta corresponent a l’import imputat a aquest exercici un cop hagi estat
signat el conveni i prèvia sol·licitud del beneficiari, mentre que en les anualitats 2021 i
2022, per tal de poder rebre la bestreta corresponent caldrà haver justificat com a
mínim l’import rebut en els anys anteriors. El pagament de l’import imputat a l’exercici
2023 es farà com a pagament final, un cop s’hagi executat completament el projecte i
justificat correctament tota la despesa. Es tramitaran els pagaments previ informe
favorable del cap del centre gestor. Els pagaments es faran mitjançant transferència
bancària.

ONZÈ. 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, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada.

Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona
al web de l’entitat i a les publicacions que faci amb ajut d’aquesta subvenció.

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

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

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

DOTZÈ. ALTRES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. El beneficiari té les obligacions
següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida

en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.

c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
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d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.

e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

TRETZÈ. SUBCONTRACTACIÓ. Es permet que les entitats beneficiàries
subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques
que se’n derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.

CATORZÈ. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de
Girona que ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que
s’han tingut en compte per concedir la subvenció.

Una vegada s’hagi aprovat el conveni corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.

En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.

QUINZÈ. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT. La Diputació de Girona
podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el
beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora
corresponent en els supòsits següents:
a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de

subvencions.
b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà el president de la Diputació.

SETZÈ. VERIFICACIÓ I CONTROL. La Diputació de Girona té la facultat de verificar
pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual
té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

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

DISSETÈ. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. El
beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions
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subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l'autorització de la Diputació de Girona.

Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

DIVUITÈ. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari d’aquesta
subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:

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

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

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

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

e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans
que dirigeix.

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

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

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

l’exercici del seus càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin

aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

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

DINOVÈ. NORMES SUPLETÒRIES. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord
serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.

VINTÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de
la seva signatura i finalitzarà el 30 juny de 2024 i podrà ser prorrogat fins a un màxim
de 4 anys, per acord exprés de les parts, en cas que el projecte sigui prorrogat per
part de l’organisme regulador del programa LIFE.

VINT-I-UNÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector
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públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el 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, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa
aplicable.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són
competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

VINT-I-DOSÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni:
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts 
L'acord unànime de tots els firmants.
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
següent:

A p l i c a c i ó
pressupostària

Nom aplicació
pressupostària Import Anualitat

500/1700/48105
Ajuts a entitats no
lucratives Projecte Life
Biorgest

12.000,00 2020

500/1700/48105
Ajuts a entitats no
lucratives Projecte Life
Biorgest

12.000,00 2021

500/1700/48105
Ajuts a entitats no
lucratives Projecte Life
Biorgest

12.000,00 2022

500/1700/48105
Ajuts a entitats no
lucratives Projecte Life
Biorgest

12.000,00 2023

Les subvencions corresponents als exercicis futurs resta condicionada a la
disponibilitat pressupostària en aquests exercicis futurs, d’acord amb el que determina
l’article 174 del TRLRHL

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

QUART. NOTIFICAR aquest acord al Consorci Forestal de Catalunya

CINQUÈ. PUBLICAR el text del conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

10. JG1026/000049/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a
l'acció 2017. Ripoll (exp. 2017/4542)
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El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 20 de desembre de 2016, va
aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la
demarcació de Girona, per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i
reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament
planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple

La Junta de Govern va resoldre en data 18 de juliol de 2017, la convocatòria de
subvencions de la campanya “Del Pla a l'Acció” i va atorgar a l'Ajuntament de Ripoll
una subvenció de 30.000,00 euros per a la contractació d’una empresa de servei
energètics per a la gestió de la instal·lació i manteniment de l’enllumenat públic, fixant
el termini per presentar la justificació 7 mesos després de la resolució d’atorgament, a
comptar des de l'endemà de la recepció del trasllat per part del beneficiari, és a dir, el
28 de febrer de 2018.

L'Ajuntament de Ripoll va presentar el 19 de febrer de 2018 una sol·licitud de pròrroga
en el termini de justificació a fi de possibilitar la correcta execució de l'esmentada
actuació. La Diputació de Girona va concedir una pròrroga fins el dia 26 de maig de
2018.

Per resolució de presidència de 8 de juny de 2018 es va aprovar una modificació del
termini de justificació establint com a nova data el dia 26 de novembre de 2018.

L'Ajuntament de Ripoll el passat 9 d’octubre de 2019 va sol·licitar una pròrroga del
termini de justificació a fi de possibilitar la correcta execució de l'esmentada actuació.
La Diputació de Girona va concedir una pròrroga fins el dia 15 d’octubre de 2019.

L’Ajuntament de Ripoll el 14 d’octubre de 2019 va sol·licitar una nova pròrroga fins el
27 d’abril de 2020 que se li va concedir.

L’Ajuntament de Ripoll el passat 15 de maig de 2020 va sol·licitar una pròrroga en el
termini de justificació pels següents motius: “Arrel dels recursos especials en matèria
de contractació que va presentar una empresa licitadora per la contractació de millora
de l'eficiència energètica a través ESE amb estalvis garantits ,va provocar realització
una nova licitació. Just abans de la situació d'alarma es va procedir a formalitzar una
nova adjudicació però arrel d'aquesta situació excepcional COVID-19,  no s'han pogut
iniciar les obres. És per aquest motiu que sol·licitem nova pròrroga per tal de poder
continuar en el procediment.” Es va concedir una pròrroga fins el 31 d’octubre de
2020.

Vist que el dia 4 de desembre de 2018 es va tramitar el pagament de 28.500,00 euros
en concepte de pagament avançat a justificar amb càrrec a l’aplicació pressupostària
de 2017 incorporada com a romanent.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de
la subvenció a l’Ajuntament de Ripoll, amb NIF P1715600A, Exp. 2017/4542, per a
realitzar un contracte a una empresa de servei energètics per a la gestió de la
instal·lació i manteniment enllumenat públic dins la campanya Del Pla a l’acció 2017
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tot autoritzant i disposant la despesa per import total de 1.500,00 euros, amb càrrec el
pressupost de 2020 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76202.

SEGON. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Ripoll.

11. JG1026/000022/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ.
Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovar
l'addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i. la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona (exp. 2020/3237)

Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació de Girona Expedient 2020/3237

En el mes d’abril la Cambra de Comerç de Girona i la Diputació de Girona van
formalitzar un conveni de col·laboració per a l’execució d’activitats relacionades amb
la promoció econòmica i de suport al teixit empresarial gironí.

Després de la signatura del conveni, es va tenir el coneixement que la Cambra de
Girona disposa de les dades censals de les empreses i autònoms de la seva
demarcació que la Diputació de Girona, en el marc de l’Observatori de
l’Emprenedoria-cens empresarial, pot requerir a l’hora de realitzar el treball d’anàlisi
de l’evolució del cens d’empreses de les comarques gironines.
Les parts tenen un interès a compartir aquesta informació.

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 diputat de la Comissió Informativa
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, per unanimitat,
acorda:

Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona per a l’execució de les activitats
relacionades amb la promoció econòmica, el text del qual es transcriu íntegre a
continuació:

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CAMBRA OFICIAL DE
COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
PER A L’EXECUCIÓ DE DIFERENTS ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA
PROMOCIÓ ECONÒMICA, EN EL MARC DEL PROJECTE “OBSERVATORI DE
L’EMPRENEDORIA - CENS EMPRESARIAL”

REUNITS
D’una part, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, amb NIF
Q1773001A, i domicili a la Gran Via Jaume I, 46, 17001 – Girona, representada en
aquest acte pel seu president, Sr. Jaume Fàbrega i Vilà, d’acord amb la Llei 14/2002,
de 27 de juny, de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
i del Consell de Cambres, i en virtut del seu nomenament com a president per part del
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Ple de la Corporació reunit en sessió constitutiva en data de 7 de juny de 2019 (d’ara
endavant la Cambra de Girona).

De l’altra part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, i domicili a la Pujada de
Sant Martí, 5, 17004 – Girona, representada en aquest acte pel seu president, Sr.
Miquel Noguer i Planas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de
Govern del 22 de setembre de 2020, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i
Nouvilas, que actua com a fedatari d’acord amb el què disposa l’article 3.2.i) del Reial
decret 128/2019, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració
local amb habilitació de caràcter nacional (d’ara endavant la Diputació).

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a l'atorgament del present
acord de col·laboració per a la transmissió de dades d’empreses i autònoms en el
marc del projecte “Observatori de l’Emprenedoria – Cens Empresarial” i a tal fi,

MANIFESTEN

Primer.- Que el mes d’abril de 2020 la Cambra de Girona i la Diputació van signar un
conveni de col·laboració per a l’execució de diferents activitats relacionades amb la
promoció econòmica i de suport al teixit empresarial gironí.

Segon.- La Cambra de Girona disposa de dades censals de les empreses i autònoms
de la seva demarcació.

Tercer.- La Diputació, dins el seu Observatori de l’Emprenedoria – Cens Empresarial,
vol realitzar un treball d’anàlisi de l’evolució del cens d’empreses de les comarques
gironines.

Quart.- La Cambra de Girona i la Diputació estableixen la present col·laboració en
relació a la transmissió, per part de la Cambra de Girona, de les dades d’empreses
ubicades als municipis de la demarcació de la Cambra de Girona, per tal de poder
realitzar l’esmentada anàlisi.

Cinquè.- És d’interès de les parts compartir aquesta informació per disposar d’aquest
treball sobre l’evolució empresarial a la demarcació.

PACTES

I.- Consentiment.
Ambdues parts consenteixen en les finalitats del present acord de col·laboració, que
es detallaran en el PACTE III del present acord.

II.- Naturalesa i objecte del contracte.
El present acord s’entén celebrat amb el deure recíproc de bona fe i lleialtat, i té per
objecte regular l’adequada transmissió de dades de les empreses objecte de l’anàlisi
abans esmentat.

III.- Finalitat del present conveni de col·laboració:
La Cambra de Girona, en el marc de desenvolupament del projecte “Observatori de
l’Emprenedoria – Cens empresarial”, acorda formalitzar el present acord amb la
Diputació per tal de transmetre les dades de les citades empreses amb l’únic objectiu
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de realitzar aquest treball d’interès comú. En aquest sentit la Cambra de Girona
transmetrà les dades esmentades.

IV.- Vigència.
Aquest acord s’emmarca en el conveni inicialment esmentat per a l’execució de
diferents activitats relacionades amb la promoció econòmica i així també amb el seu
període de vigència, fins el 31 de desembre de 2020, sens perjudici que perdurin les
obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les seves previsions.

V.- Obligacions de la Cambra de Girona.
En el marc del present contracte, la Cambra de Girona s’obliga a cedir les citades
dades per la realització de l’estudi establert.

VI.- Obligacions de la Diputació.
En el marc del present contracte, la Diputació s’obliga a gestionar la informació amb
màxima confidencialitat, complint els preceptes imposats per la pròpia LOPD i demés
normativa, i amb la única i exclusiva finalitat de realitzar aquest treball d’anàlisi.

VII.- Domicili a efectes de notificacions.
Les parts fixen com a domicili a efectes de notificacions l’indicat en l’encapçalament
del present acord.

VIII.- Confidencialitat.
Ambdues parts es comprometen expressament a no divulgar la informació que en la
marc del present acord sigui proporcionada per una part o recíprocament. Aquesta
obligació es mantindrà durant tota la vigència del contracte i un cop extingit aquest,
per temps indefinit.

IX.- Confidencialitat general.
La Diputació tractarà de manera confidencial qualsevol dada o informació que li sigui
proporcionada per la Cambra de Girona. Els mateixos poden ser registrats en fitxers
automatitzats i/o manuals, titularitat de les parts contractants, per la gestió i el
manteniment de la relació estipulada en aquest conveni, utilitzant-les única i
exclusivament per la finalitat que s’expressa en aquest conveni, sense el perjudici del
compliment de les obligacions relatives a les dades de caràcter personal establertes
en els disposicions legals espanyoles i catalanes i en el present conveni.

X.- Protecció de dades.
La Cambra de Girona facilitarà a la Diputació, en format ftp, encriptació o qualsevol
altre format protegit les dades de les empreses. Aquesta informació i dades es
cedeixen amb un únic objectiu de permetre l’actuació acordada per les parts.

El tractament de les dades personals es farà conforme a la normativa vigent en l’àmbit
de Protecció de Dades, pel que la Diputació, en la seva qualitat d’encarregada del
tractament, únicament tractarà les dades segons el que disposen els articles 10 i 12
de la Llei orgànica de protecció de dades obligant-se expressament a:

Tractar les dades personals facilitades per la Cambra de Girona únicament conforme
a les instruccions que, a tal efecte, li siguin indicades, comprometent-se a no
utilitzar-les per a fins diferents als establerts en aquest apartat, ni en el present
contracte, ni a comunicar-los a altres persones. La Cambra de Girona, manifesta que
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ha obtingut les dades de forma legal i complint amb el que s’estableix en la normativa
de protecció de dades de caràcter personal, en conseqüència, les dades que es
coneixen o obtinguin en virtut d’aquest conveni, no podran ser utilitzades per cap altre
finalitat diferent a l’execució de l’estipulada en aquest document, tindran caràcter
confidencial i no seran publicades o posades en coneixement de terceres parts sense
l’autorització prèvia i per escrit de la Cambra, ni per a la seva conservació.

Segons l’establert en l’article 12.3 de la LOPD, la Diputació es compromet a destruir
tota la documentació i suports que li hagin estat lliurats per la Cambra de Girona
durant la vigència del conveni i en els que constin dades personals, així com qualsevol
altre fitxer, gravació, copia o document en que hi figurin aquest tipus de dades.

D’acord amb el que estableix l’article 9 de la LOPD, es compromet a implantar i
mantenir les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per a assolir el nivell
de seguretat exigible. Aquestes mesures seran, al menys, les establertes pel nivell
mig en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, o les establertes en qualsevol altre norma que el
completi, modifiqui o derogui en un futur.

En cas que la Diputació mantingui a la vegada relacions contractuals de tractament de
dades amb altres empreses, aquest haurà d’impedir l’accés de tercers a les dades de
les empreses transmeses per la Cambra de Girona utilitzant a tal efecte els mitjans o
sistemes que consideri més oportuns en cada moment.
Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o
oposició, dirigint-se per escrit als respectius domicilis de les parts.

Les parts es comprometen a mantenir de manera estrictament confidencial totes les
informacions (dades, documents, fitxers, resultats, inclosos els provisionals), relatives
al present conveni, qualsevol que sigui el seu contingut (comercial, tècnic, financer,
etc.) forma o suport, que hagi estat o que s’hagi utilitzat per la seva comunicació, o
que s’hagués obtingut en el marc d’aquest conveni. Cada part s’obliga per tant, a no
comunicar ni difondre aquesta informació, directa o indirectament, de qualsevol
manera que sigui a terceres persones.

Segons el que estableix l’article 10 de la LOPD, la Diputació s’obliga a guardar secret
professional respecte a qualsevol de les dades personal provinents de la Cambra i a
les que tingui accés a conseqüència de la relació que es mantingui i el deure de
guardar-les. Aquesta obligació subsistirà una vegada finalitzada aquesta relació,
tractant-se doncs, d’una obligació indefinida, pel que si per qualsevol causa, finalitzés
la relació de col·laboració, la Diputació retornarà a la Cambra de Girona tota la
documentació que contingui dades personals, qualsevol que sigui el seu format, i els
fitxers titularitat de la mateixa que obrin en el seu poder, sense conservar còpia
alguna dels mateixos i sense que cap persona física o jurídica entre en coneixement
d’aquestes dades.

En el supòsit d’inspecció per l’Agència de Protecció de Dades, es comunicarà en tot
moment a la Cambra de Girona els avenços i les resolucions de la mateixa.

XI.- Resolució de conflictes. Si hi hagués discrepàncies respecte a l’aplicació i
execució de l’acordat, seran resoltes per les parts de comú acord. En el cas
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improbable de no produir-se aquest acord, les parts acorden que, per la resolució de
qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest contracte o acte jurídic, les parts se
sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Girona, de l’Associació a
les Comarques de Girona per a l’Arbitratge, al quan s’encarrega la designació de
l’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge, tot obligant-se des d’ara al
compliment de la decisió arbitral.
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present document per duplicat
exemplar, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.”

Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest
annex al conveni i dels documents necessaris per la seva execució.

Tercer. Traslladar aquest acord a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Girona.

12. JG1026/000023/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ.
Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Desestimació
recurs reposició subvenció nominativa Fundació Fira de Girona (exp.
2018/5916)

Antecedents

En data 23 de maig de 2018 La Fundació Fira de Girona va sol·licitar una subvenció
nominativa per al finançament de les despeses de funcionament de l’anualitat 2018.
(Exp. 2018/5916)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 3 de juliol
de 2018, va acordar la concessió de la subvenció. El punt primer d’aquest acord
estableix que el 90% de la subvenció es paga en concepte de bestreta com a
finançament necessari per dur a terme les accions pròpies de l’entitat. Aquest punt
primer queda condicionat al cinquè, en què s’especifica, d’acord amb l’article 21.4 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, que el beneficiari de la
subvenció ha d’acceptar expressament la subvenció, cosa que va fer el 10 de juliol de
2018.

En data 10 de juliol de 2018, l’entitat presenta document acreditatiu d’acceptació de la
subvenció (RE1-2018-012493-2 i codi de verificació de document
6SKNL-S15O2-U0CFV), on declara que accepta formalment la subvenció així com les
condicions generals i especials fixades per a la seva aplicació.

En data 16 de maig de 2019, l’entitat va presentar la documentació justificativa de la
subvenció i en aquesta hi constava un excés de finançament. Atès que la despesa
prevista era de 1.622.975,00 € i els ingressos reals ascendien a 1.702.588,20 €, el
sobrefinançament en base a la despesa prevista ascendia a 79.613,20 €. Tanmateix,
un cop ajustada la despesa real, es detecta que el sobrefinançament efectiu és de
75.469,29 €. L’article 19.3 de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de
novembre preveu que l’import de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat
no podrà superar el cost de l’activitat subvencionada. En cas que això succeeixi,
d’acord amb l’article 37.3 de la mateixa Llei, caldrà reintegrar la subvenció amb
l’interès de demora que correspongui.
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En data 31 de març de 2020 es va notificar a la Fundació Fira de Girona l’inici de
l’expedient de revocació de la subvenció de 7.250 € i el procediment de reintegrament
de la quantitat pagada com a bestreta de 65.250,00 €, i es va requerir la Fundació per
tal que en el termini de 15 dies presentés les al·legacions oportunes.

La revocació parcial de la subvenció per import de 7.250,00 € correspon a la
diferència entre la subvenció concedida i pressupostada nominativament en el
pressupost de l’anualitat 2018 i la bestreta efectivament pagada, de conformitat amb
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

El decret d’estat d’alarma va provocar la paralització dels terminis. El dia 2 de juny es
va aixecar la suspensió de terminis provocada per la Covid-19.

En data 16 de juny de 2020, la Fundació Privada Fira de Girona presenta un escrit
d’al·legacions (codi de verificació del document XQVPM-Z892J-7WUF1). Les
al·legacions es varen desestimar per acord de la Junta de Govern de data 21 de juliol
i es va trametre notificació d’aquest acord en data 31 de juliol (codi de verificació del
document NZJZI-TVTVG-5SQLR) .

Al·legacions presentades en el recurs de reposició

L’entitat considera que la resolució de reintegrament no s’ajusta a dret i es contrària
als compromisos adquirits per la Diputació de Girona com a patrona de la Fundació
Fira de Girona, que segons esmenten l’aportació de la Diputació de Girona deriva i
constitueix un compromís de finançament de caràcter periòdic i successiu efectuat de
forma reiterada.

En aquest punt, reiterar que la condició de patró no comporta cap obligació legal de
realitzar aportacions a la fundació. El concepte de quota no existeix; així, quan es
realitzen aportacions a la dotació cal atendre el que disposa l’art. 331 de la Llei
4/2008, llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Qualsevol altre aportació que realitzi l’Administració Pública, destinada al finançament
de les activitats fundacionals tindrà naturalesa de subvenció. Així doncs, l’ aportació
de la Diputació de Girona, té naturalesa de subvenció atès que no s’inclou en cap dels
supòsits previstos en l’article 4 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació. La Diputació de Girona es un patró de la Fundació, i els estatus d’aquesta
no imposen cap obligació dels patrons respecte a les aportacions econòmiques.

Esmentar també que l’entitat, en data 10 de juliol de 2018, va acceptar formalment la
subvenció i les condicions generals i especials fixades per a la seva aplicació,
reconeixent de forma expressa que la figura jurídica davant la qual ens trobem és una
subvenció i no un aportació en virtut de la doctrina dels actes propis.

Respecte al sobrefinançament, neguen que es produeixi, atenent que la Direcció
General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, a través del
Protectorat de Fundacions ha observat (segons escrit de 8 de juliol de 2019 que
s’annexa) que els fons propis de la Fundació Fira de Girona són inferiors als fons
dotacionals, fet que obliga a la seva reposició amb càrrec als romanents, d’acord amb
el que disposa l’article 333-2 del Codi civil de Catalunya.
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Els fons dotacionals i les subvencions tenen una naturalesa comptable diferent, i
l’aportació de la Diputació de Girona té naturalesa de subvenció, tal com es va
notificar a l’entitat  en l’acord de concessió (codi verificació document
C8D9H-6GECB-9FZCK): “Aquesta aportació té la consideració de subvenció, atès que
no s’inclou en cap dels supòsits previstos en l’article 4 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació. La Diputació de Girona es un patró de la Fundació, i els
seus estatus no imposen cap obligació dels patrons respecte a les aportacions
econòmiques, tot i això, la Diputació de Girona té la voluntat de finançar les activitats i
el funcionament de la Fundació Fira de Girona.”

L’article 19.3 de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, diu
“L'import de les subvencions en cap cas pot ser d'una quantia tal que, aïlladament o
en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de
l'activitat subvencionada.”

En cas que això succeeixi, el procediment a seguir el dicta l’article 37.3 de la mateixa
Llei: “Igualment, en el cas que preveu l'apartat 3 de l'article 19 d'aquesta Llei ha de
procedir al reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada,
així com l'exigència de l'interès de demora corresponent.”

Després d’analitzar la documentació presentada, i vist que no introdueix elements
nous respecte a les al·legacions anteriors desestimades, l’acord de la Junta de
Govern de 21 de juliol que declara que aquesta ha de reintegrar íntegrament
l'aportació pagada en concepte de bestreta per la Diputació de Girona, per les
despeses de funcionament de l'anualitat 2018, per un import de 65.250,00 €, més els
interessos de demora corresponents, s'ajusta a dret i que, en conseqüència, s'ha de
desestimar el recurs de reposició interposat per Fira de Girona, que no introdueix
elements nous respecte de les al·legacions que ja foren analitzades i rebutjades
expressament en aquell acord.

Respecte a la petició de suspendre el procediment fins a la resolució del recurs de
reposició, cal remetre’ns a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, LPCAP, que estableix al seu
article 117.1 “La interposició de qualsevol recurs, excepte en els casos en que una
disposició estableixi el contrari, no suspendrà l’execució de l’acte impugnat”, així
doncs, i vist que no hi ha cap disposició que estableixi el contrari, no escau la
suspensió del procediment.

D’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre l’òrgan competent per a la
resolució dels recursos de reposició és el mateix que ha adoptat l’acord, en aquest
cas és la Junta de Govern.

De conformitat amb els antecedents exposats i vistos els informes del centre gestor,
la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat per la Fundació Fira
de Girona.

Segon. Desestimar la petició de suspendre les liquidacions i el període de pagament.
Tercer Notificar aquest acord a la Fundació Fira de Girona, a la Intervenció General i a
la Tresoreria de la Diputació.
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13. JG1026/000011/2020-PDDPE; Proposta dip. del. Programes Europeus;
Servei programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Girona i l'Aj. de Sant Gregori pel cofinançament i les
condicions d'execució i lliurament del projecte de millora de l'eficiència
energètica de la llar d'infants municipal (exp. 2016/827)

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

Exp. Entitat NIF Puntua-
ció

obtin-g
uda

Pressupos
t (€) (IVA

inclòs)

Despesa
elegible (€)
(sense IVA i
aplicant, si

escau, la base
7.4; topall de
l’1,25 de la

mitjana)

Aportació
de la

Diputació
(25 %

despesa
elegible)

2016/827 Sant
Gregori

P1717300
F 8,98 4.610,63 3.810,44 952,61

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

Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017,
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 1.905,22 €.

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

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

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Sant Gregori pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament
del projecte de millora de l’eficiència energètica de la llar d’infants municipal situada al
c/ Serra i Caballé, s/núm. de Sant Gregori, el literal del qual diu:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE SANT GREGORI PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL SITUADA AL C/ SERRA I CABALLÉ, S/NÚM. DE
SANT GREGORI
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Parts

Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la pujada Sant Martí, 4-5,
17004 - Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Girona del dia ... de ... de 2020.

El Sr. Joaquim Roca i Ventura, alcalde de Sant Gregori, per nomenament del Ple de
l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la Avinguda de Girona, núm.
33 17150 Sant Gregori, amb NIF P1717300F.

Antecedents

1. Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació
Administracions Públiques i Habitatge .

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

3. Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016,
l’Ajuntament de Sant Gregori va presentar el projecte de millora de l’eficiència
energètica de la llar d’infants municipal situada al c/ Serra i Caballé, s/núm. de
Sant Gregori.

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

Exp. Entitat NIF Puntua-
ció

obtin-g
uda

Pressupos
t (€) (IVA

inclòs)

Despesa
elegible (€)
(sense IVA i
aplicant, si

escau, la base
7.4; topall de
l’1,25 de la

mitjana)

Aportació
de la

Diputació
(25 %

despesa
elegible)

2016/827 Sant
Gregori

P1717300
F 8,98 4.610,63 3.810,44 952,61
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5. Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de
les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.

6. Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6,
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de
1.905,22 €.

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

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

Pactes

Primer. Finalitat de la col·laboració
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions d’execució
del projecte de millora de l’eficiència energètica de la llar d’infants municipal situada al
c/ Serra i Caballé, s/núm. de Sant Gregori, indicades anteriorment i que l’Ajuntament
signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la seva contractació i adjudicació a la
Diputació de Girona, així com del pagament de l’import cofinançat per l’Ajuntament de
Sant Gregori, corresponent al 25 % del total del cost d’adquisició i instal·lació del
material, més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els
articles 116.5 i 323.5  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP.

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el
preu de licitació de la compra dels equipaments i la corresponent instal·lació, així com
la distribució de finançament és la següent:

Taula 1
EXECUCIÓ DEL PROJECTE TOTAL
B) Béns d'equipament (nova inversió i
amortitzacions) 4.610,63 €

TOTAL EXECUCIÓ DEL PROJECTE 4.610,63 €

Taula 2

FINANÇAMENT TOTAL
FEDER 1.905,22 €
Ajuntament 1.752,80 €
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Diputació de Girona 952,61 €
TOTAL 4.610,63 €

Segon. Obligacions econòmiques
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament de Sant Gregori
haurà d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, en els exercicis
pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació
de la despesa.

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

La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’ajuntament
al finançament del contracte adjudicat de l’actuació a dalt esmentada.

L’Ajuntament de Sant Gregori es compromet a notificar a la Diputació de Girona la
generació d’ingressos nets derivats de l’explotació, d'acord amb el que estableix
l'article 61 del Reglament (UE) 1303/2013.

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

En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament
de Sant Gregori haurà d’abonar a la Diputació de Girona la quantitat que li correspon
d’acord amb la taula 2.

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

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

Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà l’obra i
els béns al municipi signant del conveni, fent constar que els ha d’afectar de forma
necessària a l’ús de la instal·lació objecte d’aquest conveni . Aquesta operació s’haurà
de reflectir en el corresponent inventari de béns municipal, així com en el Registre de
la Propietat.
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Pel que fa a l’explotació, manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions, fins que
la Diputació de Girona no en traspassi la titularitat als ajuntaments, aniran a càrrec de
l’ajuntament amb subscriu el conveni.

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

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

La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’oposar-se a la pròrroga.

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

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

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

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

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

TERCER. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.
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En aquests moments s’incorpora a la sessió el vicepresident segon, Albert Piñeira i
Brosel.

14. JG1026/000019/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Subvenció directa a la Penya Unionista Figueres
per a la millora i ampliació de l'enllumenat exterior del camp de futbol (exp.
2020/6446)

La Penya Unionista Figueres, amb domicili a Vilamalla, en data 30 de juliol de 2020 ha
sol·licitat una subvenció directa per a la millora i ampliació de l’enllumenat exterior del
camp de futbol i s’ha instruït l'expedient 2020/6446.

El Ple de la Diputació va aprovar en data 17 de desembre de 2019 el Pla Estratègic de
Subvencions. Un dels supòsits de concessió directa previstos és el que es basa en
raons de caràcter públic, social, econòmic o humanitari, o en altres raons degudament
justificades que en dificultin la convocatòria pública. En aquest sentit, a l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació hi ha prevista una línia de
subvencions destinada a la cooperació esportiva amb ajuntaments i entitats per ajuts
específics per a despeses d'especial interès o despeses extraordinàries, i la forma de
concessió que s’hi estableix és la de concurrència en convocatòria oberta amb
possibilitat de concessió directa.

Atès que en motiva l’interès públic i social en el fet que es tracta d’unes reparacions
urgents de la instal·lació elèctrica i del sistema d’enllumenat necessàries per poder
garantir la seguretat dels usuaris, així com l’assoliment d’una millor eficiència
energètica.

Atès que en el moment de presentar-se la sol·licitud no estava oberta cap
convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona en la qual es pogués incloure
la subvenció, ni s’ha aprovat amb posterioritat cap nova convocatòria de subvencions
que en permetés la seva inclusió i d’acord amb el que estableix l’article 22.2 c de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 15 c de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el
procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del Servei d’Esports i de conformitat amb el Decret de
20 d’agost de 2019 de delegacions de la Presidència a la Junta de Govern, la Junta
de Govern, a proposta del diputat delegat d’Esports, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2020/6446 Penya Unionista Figueres G17313842

Objecte de la subvenció Naturalesa

Millora i ampliació de l’enllumenat exterior del camp de fubol Corrent/inversió

Cost de l’objecte de la Import de la subvenció (en €) % de finançament
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subvenció (en €)

48.472,41 20.000,00 41,26 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 20.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 320/3410/78100 del pressupost de la Diputació de Girona de 2020.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2020 i
finalitza el 20 de novembre de 2020.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que la Penya Unionista accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el
termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 20 de novembre de 2020, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per import de 48.472,41 euros,
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb
la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè
d’aquesta resolució.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
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compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantia concedida el
percentatge de finançament.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.

El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.

Setè. Afectació dels béns
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys com a mínim en cas de béns
inscriptibles en un registre públic, i 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es
proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha
de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l’interès legal
que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.

En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la
subvenció concedida.

Vuitè. Pagament
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la subvenció previ
informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la subvenció es farà
mitjançant una transferència bancària.

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, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada.

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

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

Desè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

Onzè. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.

Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.

Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.

En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.

Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
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a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El Servei d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà el la Junta de Govern de la Diputació de Girona.

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

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

Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.

Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Setzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:

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

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

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

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

e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.

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

g) La bona fe.
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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 del seus càrrecs.

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

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

Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.

Dissetè. Notificar aquest acord a la Penya Unionista Figueres.

15. JG1026/000016/2020-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària
(013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat per
Antonio Alberto Hernández del Rosal, en nom i representació de M.V.B.
(exp. 2020/2220)

Per resolució de la Presidència de 25 de febrer de 2020, es va incoar l’expedient de
responsabilitat patrimonial núm. 2020/2220, derivat de la reclamació presentada per
Antonio Alberto Hernández del Rosal, en representació de M.V.B., i es va designar
l’instructor i el secretari de l’expedient.

Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 13 de juliol de
2020 es  va formular la proposta de resolució que seguidament es transcriu:

«Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial indicat al marge,
instat pel senyor Antonio Alberto Hernández del Rosal en representació de M.V.B.

I. ANTECEDENTS

1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2020/2220 s’ha incoat i instruït a
instàncies de la reclamació del senyor Antonio Alberto Hernández del Rosal (RGE
núm.: 1-2020-002998-2 de 05/02/2020), en representació de M.V.B., per mitjà del qual
se sol·licita l’inici de procediment de responsabilitat patrimonial de l’administració fins
al pagament dels danys materials soferts en accident de circulació del vehicle amb
matrícula XXX-DLB a la carretera GIV-6612, PK 1+500, al terme municipal de
Llagostera, , com a conseqüència, segons manifesta, de la irrupció d’un senglar a la
carretera, el dia 17 de setembre de 2019

2. Mitjançant Decret de data 25 de febrer de 2020, es va admetre a tràmit la
reclamació, es va incoar el procediment general en matèria de responsabilitat
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patrimonial de les administracions públiques i es va citar a termini la companyia
asseguradora de la Diputació de Girona.

3. Per provisió de data 17 d’abril de 2020, es va obrir un període de prova, es va
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar
l’informe del servei afectat.

4. Per provisió de data 12 de juny de 2020 es disposa incorporar a l’expedient
l’informe del servei afectat, lliurat en data 11 de juny de 2020, s’acorda traslladar-los a
les persones interessades i posar de manifest l’expedient instruït i concedir un termini
de deu dies per formular al·legacions. Ni la interessada ni la companyia
d’assegurances de l’Administració han presentat escrit d’al·legacions.

II. FONAMENTS JURÍDICS

La interessada reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a
conseqüència de la topada del vehicle que conduïa el seu assegurat, amb matrícula
XXXX-DLB, el dia 17 de setembre de 2019 a la carretera GIV-6612, al terme
municipal de Llagostera.

La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de
tancament i absència de senyalització de perill d’animals salvatges de la via.

La responsabilitat patrimonial de l’administració està recollida a l’article 106.2 de la
Constitució Espanyola que estableix que “Els particulars, en els termes establerts per
la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol
dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament dels serveis públics”. Així mateix, l’article 32.1 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en els mateixos
termes que “Els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions
públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets,
sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels
serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el particular tingui
el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. Així mateix, l’article 34 del mateix text
legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent els danys que es
derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment en què
s’han produït.

El procediment que cal seguir per efectuar aquesta reclamació és el que estableix la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Dels fonaments legals anteriors relatius a la responsabilitat patrimonial de
l’Administració, així com de la doctrina i la jurisprudència aplicable, s’infereix que per
tal que es doni aquesta responsabilitat patrimonial és un requisit necessari que hi
concorrin els elements següents: a) un fet imputable a l’Administració, cas en el qual
n’hi ha prou amb acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat la
titularitat de la qual correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès
com a detriment patrimonial injustificat i que, per tant, qui el pateix no tingui el deure
jurídic de suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament,
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efectiu i individualitzat en relació amb una persona o un grup de persones; c) una
relació de causalitat directa i eficaç entre el fet que s’imputa a l’Administració i el dany
produït, i d) l’absència de força major, com a causa aliena a l’organització i diferent del
cas fortuït.

D’acord amb el que s’exposa, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de
l’Administració, és procedent analitzar si s’acrediten els requisits indicats i, en
conseqüència, si queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa
i els danys soferts.

En relació amb el fet imputable a l’Administració, en aquest supòsit consta l’informe
policial dels Mossos d’Esquadra núm. 002929/19/ARTGIRONA, on s’informa de
diverses circumstàncies en relació a l’accident.

Quant als danys al·legats, amb la reclamació s’acompanya informe de valoració
pericial de data 24 de setembre de 2019 per import de 932,51 euros.

També s’acompanya la factura número 2019-10396 del taller Auto taller Víctor de data
2 d’octubre de 2019 per import de 932,51 euros amb el segell de cobrat.

En la seva reclamació l’interessat reclama l’import de 932,51 euros que coincideix
amb el resultat de l’informe de valoració i amb la factura de reparació.

Per altra banda, no considero que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el
funcionament de l'administració i els danys reclamats pels motius següents:

1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei d’11 de juny de 2020 es constata que
el gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat manteniment i
una vigilància adequada.

Pel que fa a les manifestacions en relació amb el mal funcionament dels serveis
públics al·legada pel  reclamant, cal assenyalar que, segons s’acredita en l’informe del
servei afectat, es constata que el tram on va ocórrer l’accident no és una zona de pas
freqüent d’animals salvatges a diferència d’altres trams de la mateixa carretera i, per
aquest motiu, disposa de senyalització P-24 d’advertència de perill de pas d’animals
salvatges als pks 9+900 i 13+820 (marge dret i esquerre) amb un valor de 4 km.

Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor.

2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal tenir en compte
les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de la via i a
les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera que es
pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. D’acord amb
les característiques del tram, a la velocitat correcte el vehicle s’hagués pogut aturar en
condicions de seguretat davant la irrupció de l’animal a la calçada. Per tant, en
compliment de l’article 19 del Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
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vehicles a motor i seguretat vial, avui article 21 del Text refós (RDL 6/2015) és
responsabilitat del conductor considerar aquelles circumstàncies i adequar la velocitat
del seu vehicle, de manera que el pogués aturar dins dels límits del seu camp de visió
i davant de qualsevol obstacle que es pogués presentar.

3. En tercer lloc, havent-se produït el sinistre dins d’una àrea privada de caça, d'acord
amb el que estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de caça (Llei 1/1970 de 4
d'abril), i 18 i 35 del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament
per a l'execució de la Llei de caça, conforme amb el que disposa l'Ordre de la
Generalitat de Catalunya de 17 de juny de 1999 per la qual es declara el senglar
espècie cinegètica o de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena
del Reial decret legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la
Llei sobre Trànsit, circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que
s’exposa en els anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges
provinents de zones d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el
titular de l’àrea privada de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne
responsable el titular de la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no
haver-se reparat el tancament, que no és el cas, o bé per no disposar de la
senyalització específica d’animals en llibertat en trams amb alta accidentabilitat per
col·lisió de vehicles amb els mateixos, que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que ni
el tram ni la via no tenen la consideració de pas freqüent d’animals salvatges.

4. En quart lloc, perquè cal tenir en compte el que disposa l’article 51 del Decret
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
carreteres, respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva conservació és
obligació dels propietaris. Malgrat que les zones situades fins els 30 metres des de
l’aresta exterior de l’esplanació queden afectades per les restriccions de la Llei de
Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació no
desapareix.

5. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals (per
bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei,
d’acord amb el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament
del perímetre de la via.

Davant aquest conjunt de circumstàncies, doncs, el necessari nexe causal directe i
eficaç entre l’actuació de l’Administració i el dany sofert no es considera que s’hagi
constituït en aquest supòsit.

En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015:

“No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu.

A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha
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obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les
primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar
tancades, però no així les carreteres convencionals.

A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea
privada de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i
que existia el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per
aquest motiu el conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals
salvatges en qualsevol moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la
proximitat del bosc, el que obligava a que conduís de manera que pogués evitar la
col·lisió amb algun exemplar que irrompés en la calçada.”

I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma: “A l'Administració, com a titular i gestora del
domini públic viari, li incumbeix el deure de mantenir les carreteres en adequat estat
de seguretat en el trànsit rodat, però tal deure no es pot dur a l'extrem d'haver de
assegurar qualsevol incidència que pogués produir-se en les mateixes, incloses
aquelles de tot punt imprevisibles i inevitables com ocorre en el present cas. És cert
que aquest Tribunal ha considerat en algunes de les seves resolucions que la brusca
irrupció d'un animal salvatge en una via ràpida, com són les autovies i les autopistes,
carreteres destinades al trànsit de vehicles en particulars condicions de rapidesa i
seguretat, constitueix una circumstància obertament pertorbadora, per la qual sobtat i
desacostumat, d'aquelles condicions normals previsibles en general per als usuaris
d'una via que gaudeix de protecció perimetral per mitjà de tanques, i que de produir
aquesta circumstància pot suposar un incompliment dels deures de l'Administració
com a titular del domini públic viari i ser determinant d'una responsabilitat patrimonial.
Però no és aquest el cas d'actuacions, en el qual ens trobem davant d'una carretera
nacional que no té la consideració de via ràpida, ni gaudeix per tant de protecció
perimetral que pogués impedir la presència sobtada d'animals a la calçada,
circumstància, d'altra banda, previsible per als usuaris, quan a més en aquests casos
ni encara extremant les precaucions podria mai una Administració diligent assegurar
que aquesta circumstància no anés a produir-se, de manera que no  pot imputar-se
responsabilitat ja que el dany no té ni pot tenir la consideració de antijurídic ni és
conseqüència del funcionament del servei públic, sense que obsti a l'anterior
conclusió el fet que no hi hagués senyalització específica de perill per animals solts, ja
que ni aquesta circumstància ha resultat acreditada excepte per les manifestacions de
l'actor -res d'això es diu en l'atestat ni en els informes que consten en l'expedient-, ni
seria suficient en sí mateixa per fundar la responsabilitat patrimonial de l'Estat ja que
segons el mateix relat del recurrent l'aparició de l'animal va ser sobtada, durant la nit i
quan circulava a molt escassa velocitat -50 km. per hora, en escrit de conclusions, no
donant-li temps si més no a frenar, de manera que la senyalització exigida, que es diu
absent, en res hagués alterat el resultat produït.”

III. CONCLUSIÓ

En virtut de les dades existents a l’expedient, considero que en aquest supòsit no han
resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de la
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responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, s’ha d’eximir a la Diputació de Girona
del deure d’indemnitzar el reclamant.

D’acord amb els antecedents i fonaments de dret anteriors, proposo que l’òrgan
competent dicti una resolució que desestimi les peticions de la reclamació efectuada.»

D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat
amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa
Viària, per unanimitat, acorda:

Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per
Antonio Alberto Hernández del Rosal, en representació de M.V.B., relativa als danys
materials soferts en l’accident de circulació a la carretera GIV-6612, mentre circulava
amb el vehicle amb matrícula XXXX-DLB, en data 17 de setembre de 2019.

Segon. Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

Assumptes procedents de les comissions informatives o competències
delegades del Ple

16. JG1026/000099/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012):
Autoritzar l'exercici d'una activitat pública compatible amb el càrrec al
Sr.7709 (exp. 2020/7633)

En data 31 de juliol de 2020 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació
(núm. 2020-19890) una sol·licitud del Sr. 7709, que ocupa interinament un lloc de
treball de tècnic d’administració electrònica del servei de Sistemes i Tecnologies de la
Informació, mitjançant la qual sol·licita compatibilitzar el seu càrrec a la Corporació
amb una activitat pública com a professor associat a la Universitat Oberta de
Catalunya, a temps parcial.

El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatiu ha emès informe favorable a
aquesta sol·licitud.

La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic,
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002.

En aplicació d’aquest règim legal, cal fer les consideracions següents:

I. En relació a l’exercici d’una segona activitat pública compatible com a professor
associat a temps parcial en una universitat pública, l’article 4 de la llei 53/1984, de 26
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
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Públiques permet autoritzar la compatibilitat per exercir un lloc de treball en l’esfera
docent com a professor universitari associat, en règim de dedicació a temps parcial, i
amb durada determinada. L’exercici de la segona activitat no suposarà modificació de
la jornada o horari de treball d’ambdós llocs de treball, de forma que la compatibilitat
queda condicionada a l’estricte compliment d’ambdós horaris i jornades. En aquest
cas, cal destacar que la dedicació com a professor associat declarada pel Sr. 7709 és
de 10 hores setmanals. A més, es compleix amb el límit retributiu previst a l’article 7
de la mateixa llei, en el sentit que la remuneració percebuda per ambdues activitats
públiques no superen la remuneració prevista a la llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per al càrrec de director general, ni superen l’import de la seva retribució a la
Diputació incrementada en un 30%, en còmput anual.

II. Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de la
Diputació de Girona.

III. L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les resolucions
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics. Ara
bé, com adverteix el propi article 5.3 del mateix text legal, cal aplicar els límits al dret
d’accés a la informació pública que preveu el seu article 14, i en especial, els límits
derivats de la protecció de dades de caràcter personal. Quan la informació que hagi
de publicar-se contingui dades especialment protegides, la publicitat només es farà
prèvia dissociació de les dades personals.

En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, la Junta de Govern, un cop
dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local, per unanimitat, acorda::

PRIMER. Autoritzar el senyor 7709, funcionari interí que exerceix funcions com a
tècnic d’administració electrònica de la Diputació de Girona, a exercir una activitat
pública com a professor associat de la Universitat Oberta de Catalunya, a temps
parcial, i amb una dedicació de 10 hores a la setmana, amb les condicions que
s’esmenten tot seguit.

SEGON. Els serveis prestats en la segona activitat pública sol·licitada no es
computaran a efectes de triennis ni drets passius. Així mateix, les pagues
extraordinàries i les prestacions de caràcter familiar només podran ser percebudes en
una de les dues activitats públiques exercides. Així mateix, es recorda que l’exercici
de la segona activitat pública compatible no podrà excusar el deure d’assistència al
lloc de treball a la Diputació de Girona, ni el retard o negligència en l’execució del
mateix.

TERCER. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, amb la prèvia dissociació de
les seves dades de caràcter personal.

17. JG1026/000102/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012):
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Autoritzar l'exercici d'una activitat privada compatible amb el càrrec a la
Sra. 7670 (exp. 2020/7747)

En data 18 d’agost de 2020 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació la
sol·licitud per compatibilitzar l’exercici d’una activitat privada de la Sra. 7670, que
ocupa el càrrec eventual de confiança o assessorament especial anomenat “Assessor
de Ple” des del dia 2 de setembre de 2019 (núm. Reg. E-2020-21289). En aquesta
sol·licitud es demana poder exercir una activitat privada per compte propi com a
formadora en matèria d’habilitats comunicatives.

El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatiu ha emès informe favorable a
aquesta sol·licitud.

La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic,
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. Finalment,
també és aplicable amb caràcter supletori la Llei catalana 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.

En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les
consideracions legals següents:

IV. En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec exercit a
la Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la normativa
és que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, sempre i
quan es respectin les limitacions que s’exposen a continuació:

En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació
i aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació
directa amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona.

En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat
públic, com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la
intervenció en assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui
intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de
Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional
privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a
atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres
òrgans rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament
amb les gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es
prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en
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empreses privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que
participades o avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix exercir
activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden
autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes
dependents.

En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari
de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a
jornada ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no pot
superar la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% (és a
dir, que el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 hores i 15
minuts a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat amb una
activitat privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la
presència física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de Girona.

Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs
de Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena
“factor de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball
del personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat
del Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb
les professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat,
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès
general.

En el cas de la Sra. 7670, que ocupa el lloc de treball d’assessora de Ple, es constata
que no incorre, a priori, en les limitacions anteriors per exercir una activitat privada per
compte propi com a formadora en habilitats comunicatives, sempre que es respectin
les limitacions que s’indiquen en la resolució. 

V. L’acord del Ple de la Diputació de Girona de 23 de juliol de 2019, pel qual es
regulen les condicions de treball del personal eventual de la Diputació de Girona,
estableix en el seu punt 4rt, que “Atès les circumstàncies inherents a la seva condició,
el personal eventual quedarà eximit del sistema de control horari mecanitzat, no
obstant la dedicació i horari efectiu que correspongui segons l’apartat segon d’aquest
acord _que és de 37,5 hores setmanals_ serà de compliment obligatori. Correspondrà
als diputats delegats pel president el seguiment d’aquesta obligatorietat.”

VI. Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de la
Diputació de Girona.
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VII. L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les resolucions
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics.
Quan la informació que hagi de publicar-se contingui dades especialment protegides,
la publicitat només es farà prèvia dissociació de les dades personals. Això no obstant,
d’acord amb el criteri interpretatiu CI/001/2015 emès conjuntament pel Consell de
Transparència i Bon Govern i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals
amb data 24 de juny de 2015, en relació a la publicitat passiva de les relacions de
llocs de treball i les retribucions dels empleats públics, cal ponderar que preval
l’interès públic per conèixer el funcionament de les organitzacions públiques i el destí
dels recursos públics sobre el dret a la protecció de dades personals quan la
informació fa referència al personal eventual, el personal directiu i el personal no
directiu de lliure designació del sector públic. Es tractaria, en aquest cas, d’una
limitació al dret a la protecció de dades personals que està justificada i és
proporcionada amb la concurrència dels altres interessos públics, com són el control
de l’exercici de l’activitat pública de forma objectiva, independent i neutral per part dels
servidors públics. Per tot això, caldrà publicar la informació relativa a la compatibilitat
d’aquest càrrec de confiança sense dissociar les seves dades de caràcter personal.

En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, la Junta de Govern, un cop
dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Autoritzar la Sra.7670, assessora de Ple de la Corporació, a exercir una
activitat privada per compte propi com a formadora en habilitats comunicatives, amb
les condicions que s’esmenten a continuació. 

SEGON. En compliment de l’article 15 de la llei 53/1984, no podrà invocar o fer ús de
la seva condició pública per a l’exercici de qualsevol activitat mercantil, industrial o
professional.

TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals
hagin intervingut en els dos últims anys, estiguin intervenint o hagin d’intervenir en un
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició
expressa de prestar una activitat professional privada als organismes dependents de
la Diputació de Girona o als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals
s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de
treball a la Diputació de Girona.

QUART. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi
de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc
de treball.

CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de
les dades de caràcter personal.

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

18.1. JG1026/000067/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí i pròrroga
subvenció de l'Ajuntament de Bàscara, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2019. Expedient núm. 2019/278

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 Bàscara se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2019 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2019/278 Inversions Instal.lació canonada
d’impulsió i implantació
planta desnitrificadora

276.875,51 43.883,80

Vista la petició de l’Ajuntament de Bàscara 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,

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 Bàscara el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient
2019/278, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

I n s t a l . l a c i ó
c a n o n a d a
d’impulsió i
implantació planta
desnitrificadora

276.875,51 43.883,80 0

Seu del Pessebre 240.000,00 38.000,00

Instal.lació tanca
escola CEIP

5.370,98 5.370,98

Compra pilones
senyalització
municipi

2.155,29 512,82
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43.883,30 43.883,30

SEGON. Concedir a l’Ajuntament de Bàscara una pròrroga per a la justificació de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2019, per a inversions, fins el 15 de novembre de 2020 i condicionar el lliurament de
la subvenció al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona. Expedient 2019/263.

La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de les establertes en
la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019.

TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament.

18.2. JG1026/000069/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí i pròrroga
subvenció de l'Ajuntament de La Cellera, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2019. Expedient núm. 2019/346

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 La Cellera se li va concedir la subvenció
del Fons de Cooperació Econòmica 2019 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2019/346 Inversió Millora xarxa sanejament i
pavimentació de carrers

75.000,00 55.667,35

Vista la petició de l’Ajuntament de La Cellera 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 La Cellera el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient
2019/346, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Millora xarxa
sanejament i
pavimentació de
carrers

Millora xarxa
sanejament i
pavimentació de
carrers

75.000,00 55.667,35 40.000,00

Fanals solars del
Pladevall

20.000,00 15.667,35

55.667,35 55.667,35
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SEGON. Concedir a l’Ajuntament de La Cellera una pròrroga per a la justificació de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2019, per a inversions, fins el 15 de novembre de 2020 i condicionar el lliurament de
la subvenció al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de les establertes en
la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019.

TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament.

18.3. JG1026/000071/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí i pròrroga
subvenció de l'Ajuntament de Cabanelles, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2019. Expedient núm. 2019/313

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 Cabanelles se li va concedir la subvenció
del Fons de Cooperació Econòmica 2019 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost € Subvenció €

2019/313 Inversions Adquisició Karcher 800,00 800,00
I n s t a l . l a c i ó
programació servidor
remot control Dipòsit
Queixas

2.600,00 € 2.600,00

Obra arranjament
e s l l a v i s s a d a
Espinavessa

60.455,91 € 30.207,30

Total 33.607,30

Vista la petició de l’Ajuntament de Cabanelles 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 Cabanelles el canvi de destí de la subvenció
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient
2019/313, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost € Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Adquisició
Karcher

Adquisició
Karcher

1.439,90 800,00 1.439,90

I n s t a l . l a c i ó
p r o g r a m a c i ó
servidor remot

2.600,00 0
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control Dipòsit
Queixas
Obra arranjament
e s l l a v i s s a d a
Espinavessa

Obra arranjament
esllavissada
Espinavessa

60.455,91 30.207,30 16.619,27

Substitució llums
led nucli de
Cabanelles i
Espinavessa

15.548,13 0 15.548,13

Total 33.607,30 33.607,30

SEGON. Concedir a l’Ajuntament de Cabanelles una pròrroga per a la justificació de
la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2019, per a inversions, fins el 15 de novembre de 2020 i condicionar el lliurament de
la subvenció al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de les establertes en
la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019.

TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament.

18.4. JG1026/000073/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2019. Expedient núm. 2019/577

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 Maçanet de la Selva, se li va concedir la
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2019 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció

2019/577 Inversions Projecte constructiu per la
substitució de la xarxa
d’aigües residuals c/ Industria

115.262,29 € 115.262,29 €

Modificació de la configuració
de l'accés a la urbanització
MRP

12.843,64 € 9.331,56 €

Total 124.593,85 €

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 5 de
novembre de 2019 va aprovar el canvi de destí de la subvenció del Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural 2019 per a inversions, d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció

2019/577 Inversions Projecte vies de
comunicació peatonal

145.569,63 € 124.593,85 €
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Vista la petició de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva d’un nou canvi de destí de la
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, vista la
impossibilitat de poder justificar el projecte de vies de comunicació peatonal.

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 Maçanet de la Selva el canvi de destí de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019,
expedient 2019/577, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final

Projecte vies de
comunicació
peatonal

145.569,63 € 124.593,85 €

Reparació de
l’esvoranc de la
calçada entre els
carrers Sant Hilari
Sacalm i Vilobí
d’Onyar (Urb. Mas
Altaba)

46.688,21 46.688,21 €

Projecte constructiu
d’itinerari de vianants
entre el nucli urbà i la
urbanització El Molí

74.864,88 74.864,88 €

Adaptació de la nova
seu de serveis
socials a l’Av. Sant
Jordi, 77

4.492,05 3.040,76 €

TOTAL 124.593,85 € 124.593,85 €

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.

19. Precs i preguntes
No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.40 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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El president La secretària interventora
Miquel Noguer i Planas Mireia Acosta Piqué
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